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APRESENTAÇÃO
O III Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Conhecimento da Univates visou a integrar
a Pós-Graduação Stricto Sensu, bolsistas e voluntários de Iniciação Científica e/ou Tecnológica, bolsistas e
voluntários de projetos de Extensão, professores, pesquisadores e a comunidade externa. Os participantes
puderam conhecer projetos de Pós-Graduação, Pesquisas e Projetos de Extensão, em desenvolvimento na
Univates e em outras Instituições de Ensino do Brasil, além da troca e compartilhamento de experiências.
Ao todo foram apresentados 253 trabalhos, estando 81 vinculados aos programas de Pós-Graduação, 120
às Pesquisas e 41 aos projetos de Extensão em distintas áreas do conhecimento, a saber: Ciências Humanas,
Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde,
Linguística, Letras e Artes. Nos anais aqui apresentados, os trabalhos estão distribuídos por modalidade,
iniciando com os resumos da Extensão, seguidos dos da Pesquisa e finalizando com a Pós-Graduação.

Comissão Organizadora
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Bullying nas escolas: interlocuções com a educação em e
para Direitos Humanos

Resumo: A pesquisa recente da Organização das Nações Unidas realizada com 100 mil crianças e jovens de
18 países dá conta que metade das crianças e adolescentes já sofreram algum tipo de bullying em função
da aparência física, gênero, orientação sexual, etnia ou país de origem. O relatório “Pondo fim à tormenta:
combatendo o bullying do jardim de infância ao ciberespaço”, trouxe que, no Brasil, o percentual é de 43%
(ONU, 2018). A educação em direitos humanos prevê o empoderamento do ser humano para o acesso aos seus
direitos, ao mesmo tempo em que esclarece os deveres, visando prevenir a violação dos direitos humanos e
potencializar o exercício da cidadania e da democracia a partir de uma postura solidária calcada na dignidade
da pessoa humana (BRASIL, Diretrizes Nacionais da Educação em Direitos Humanos, 2013). A educação ao
estimular o desenvolvimento humano, fornece uma compreensão do contexto social e político, auxiliando
no reconhecimento de direitos e deveres, bem como preparando para uma cultura de direitos humanos. A
formação para conhecer os direitos humanos pode ser aproximada ainda em tempo de educação escolar,
afastando, por desconhecimento, intervenções violentas na escola. Nesse sentido, o projeto de extensão
“Bullying Nas Escolas: Interlocuções com a Educação em e para Direitos Humanos”, vinculado ao Programa
de Extensão Direitos Humanos, Inclusão e Acessibilidade, do Centro de Ciências Humanas e Sociais pretende
preparar o sujeito de direitos e deveres para “participar” de uma sociedade mais justa e democrática,
combatendo o bullying nas escolas. O projeto tem sua caminhada iniciada há dois anos, junto ao Projeto
de Extensão Interfaces, quando era uma das faces daquele projeto. Ante a proporção que o projeto tomou
o mesmo recebeu autonomia em sua caminhada, seguindo o ano de 2019 enquanto projeto autônomo.
Assim ante as várias percepções da equipe interdisciplinar envolvida, percebeu-se que a forma de abordagem
sobre o tema é imprescindível para transformar a comunidade. Nesse sentido, pretende-se no ano de 2019
diversificar sua abordagem do projeto, dando ênfase à educação inclusiva como foco na comunidade escolar
de ensino fundamental público do município de Lajeado. Para tanto serão realizadas oficinas de capacitação
com os estudantes e comunidade interessada (extensionistas), grupos de estudo para sustentar teoricamente
a prática e oficinas junto às escolas de educação municipal de ensino fundamental.
Palavras-chave: Bullying. Escolas. Educação em Direitos Humanos. Inclusão.
Referências: BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da presidência da República. Educação em Direitos
Humanos: Diretrizes Nacionais. Brasília: Coordenação Geral de Educação em SDH/PR, Direitos Humanos,
Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pesquisa da ONU mostra que metade das crianças e jovens do mundo
já sofreu bullying. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pesquisa-da-onu-mostra-que-metade-dascriancas-e-jovens-do-mundo-ja-sofreu-bullying/. Acesso em 28.03.2019.
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Extensão e educação ambiental: relato das atividades
do naturalista por um dia

Resumo: Diante da atual degradação ambiental surge a necessidade de mudar o pensamento das pessoas
e avançar no desenvolvimento de conhecimento na área ambiental. A partir disso, a educação ambiental é
de grande importância, pois com ela é possível tornar os alunos agentes de transformação ambiental com a
adoção de novas posturas em relação ao meio ambiente. Nesse contexto, o Projeto de Extensão Naturalista
por um dia teve como objetivo oportunizar aos estudantes da educação básica o acesso a conhecimentos
científicos, conscientizar sobre boas práticas ambientais, adquirir novas posturas em relação ao meio
ambiente e promover aos estudantes de graduação o contato com a educação básica. Para isso, inicialmente
foi promovida a divulgação do projeto nos diversos meios de comunicação. Foram ofertados minicursos para
estudantes de 8° e 9° ano do ensino fundamental e ensino médio. As inscrições ocorreram ao longo de todo
o período letivo de 2018. Os alunos da educação básica inscritos nas atividades foram distribuídos entre os
minicursos oferecidos em cada edição. Durante a recepção de cada escola, na Sala de Exposição do Museu de
Ciências da Univates, foi apresentada a estrutura e funcionamento do museu. Os estudantes tiveram acesso
a 16 minicursos: Ambiente e Sustentabilidade, Entre vasos e pontas, Microbiologia do dia a dia, Química
do dia a dia, Animais Silvestres, “e a terra virou mar, e o mar virou terra “, Ecologia dos Insetos, Fazendo
um herbário, Observação de células vegetais, Viajando no Mundo dos Ácaros, Antes da vida animal, Biogás,
Como as plantas respondem aos estímulos ambientais, Controle biológico, Elaboração de Produtos Lácteos
e Extração de óleos essenciais, com temas de ambiente e desenvolvimento, biodiversidade e biotecnologia
desenvolvidos nas pesquisas do Museu de Ciências da Univates. Os minicursos ocorreram em salas e
laboratórios da Universidade do Vale do Taquari - Univates nas quartas feiras em turnos alternados (manhã e
tarde). Cada minicurso teve a duração de 2h 30min com intervalo de 15 min. Os minicursos foram ministrados
por 41 estudantes de graduação e bolsistas da universidade, orientados por 15 professores universitários, e
após o término, foram avaliados pelos estudantes das escolas. O projeto de extensão atendeu 393 alunos em
10 encontros na Univates em 2018. Foram atendidos alunos matriculados na educação básica de 8 escolas
dos municípios de Estrela, Lajeado, Encantado, Teutônia e Cruzeiro do Sul do Vale do Taquari.
Palavras-chave: Ciências Biológicas. Educação Básica. Projeto de Extensão.
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Contribuições da mostra científica itinerante:
percepções de estudantes da Educação Básica
participantes da ação

Resumo: Na dinâmica do projeto de extensão Redes Interdisciplinares: desvendando as ciências exatas e
tecnológicas foram desenvolvidas ações voltadas para a interdisciplinaridade, divulgação científica e ensino
não formal. O projeto oferecia oficinas nas áreas de Ciências Exatas e Astronomia, por meio de atividades
que envolviam material concreto e aplicativos computacionais, além de sessões em um planetário móvel,
observações do céu por meio de um telescópio, e ainda, Mostras Científicas Itinerantes (MCI), sendo essa
última o tema deste trabalho. O objetivo da MCI era o de levar a divulgação de conhecimentos científicos para
escolas ou outras comunidades do Vale do Taquari, aproximando comunidade e universidade num dia intenso
de atividades organizadas em quatro atividades: Oficinas de Aplicativos Computacionais, Raciocínio Lógico,
Experimentação e sessões em um Planetário Móvel. As atividades ocorriam na escola contemplada, que era
selecionada por meio de um edital de inscrição publicado no início de cada ano letivo. Ao final da Mostra, como
forma de avaliação, cada participante recebia um questionário a ser preenchido, onde respondia aos seguintes
questionamentos: qual oficina “mais e menos gostou” e “por quê?” e uma questão aberta para sugestões. O
objetivo desse trabalho é apresentar o resultado da análise das respostas dadas a estas questões nas MCIs
realizadas no ano de 2018. Em oito MCIs realizadas em 2018, foram analisados 1619 questionários. Com base
nas respostas dos estudantes como a oficina que “mais gostou” podemos extrair os seguintes números: 474
estudantes mais gostaram da oficina de Raciocínio Lógico, 720 preferiram a oficina de Experimentação, 572
optaram por Aplicativos Computacionais, e por fim, 882 gostaram mais de participar do Planetário. Um mesmo
aluno pode ter marcado mais de uma opção de oficina, por isso os números passam de 100% se somados. Ao
analisarmos as respostas dadas ao Planetário, que é preferido entre os participantes, percebemos respostas do
tipo: “Emocionante”, “Fui para outro mundo”, “Atividade diferente do que vejo na escola”, “Pude aprender mais
sobre os planetas e as estrelas”. Também na oficina de experimentação como segunda na ordem de preferência,
as respostas convergem para “Aprendi coisas novas”, “Gostei de ver os experimentos na prática”, “Pude entender
como algumas coisas funcionam”. A oficina de Aplicativos aparece em terceiro lugar de preferência, nela os
participantes relatam “Achei interessante usar o computador para aprender”, “Faltou mais emoção”, “Gostei,
mas foi meio repetitivo” e por fim a oficina de Raciocínio Lógico. Esta aparece em último lugar de preferência
e o motivo segundo os alunos é porque “Achei muito fácil”, “Não gosto de trabalhar em equipe”, “As questões
eram meio complicadas’’, “Não sou bom em matemática”. De maneira geral pode-se inferir que a preferência
dos estudantes pelas atividades do planetário e das oficinas experimentais, seja porque nelas o lúdico está mais
presente e a interação com a atividade desperta curiosidade, além de ser muitas vezes o primeiro contato que
estes estudantes estão tendo com uma atividade experimental ou como no caso do planetário uma primeira
experiência vivenciada pelo estudante na área de Astronomia.
Palavras-chave: Ciências Exatas. Extensão. Divulgação Científica. Mostra Científica Itinerante. Extensão
Universitária.
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Ações interdisciplinares para cultura de periferia
para o empoderamento e autocuidado em saúde

Resumo: O Projeto de Extensão A Cultura de Periferia para o Empoderamento e Autocuidado em Saúde,
está integrado ao Programa “Saúde e Qualidade de Vida”, associado a Universidade do Vale do Taquari
- Univates, o qual visa agregar projetos que busquem trabalhar com o conceito ampliado de saúde,
considerando as questões sociais, culturais e ambientais, tendo como premissas a interdisciplinaridade e a
multiprofissionalidade a partir de uma abordagem dialógica e relacional. Partindo-se do pressuposto em que
a saúde de cada indivíduo existe, também, a partir de valores e concepções construídos culturalmente desde
o nascimento, fica evidente o desafio imposto para implementação de modelos integrais de atenção à saúde.
Para isso, é importante ter a atuação profissional articulada às ações, aliando saber técnico, direcionado aos
determinantes biológicos de saúde, com os desejos e interesses de cada sujeito, os quais são revelados pelos
valores culturais de cada comunidade. Principiando desse contexto, o presente projeto tem como objetivo
promover ações de cuidado em saúde utilizando as manifestações culturais da comunidade como linguagem
para promoção do empoderamento e da autonomia dos sujeitos envolvidos, reconhecendo a comunidade
como porta-voz essencial em matéria de saúde e qualidade de vida. A população alvo do projeto será composta
por jovens de 13 a 18 anos matriculados na Escola Estadual de Ensino Fundamental Santo Antônio. As ações
serão realizadas por estudantes voluntários dos diferentes cursos de graduação da Univates. A metodologia
do projeto será baseada nos princípios do Arco de Maguerez, considerando as etapas de observação da
realidade, definição dos pontos-chave, teorização, elaboração de pressupostos solução para elaboração
de um plano estruturado de ação. Assim, a equipe de voluntários investigará as demandas dos jovens
com vistas de estruturar estratégias para promoção, proteção e recuperação da saúde. As ações propostas
deverão ser norteadas pelo eixo ação-reflexão-ação pautada na identificação de risco, danos, necessidades
e condições de vida que possivelmente influenciem a forma de adoecer dos sujeitos envolvidos no projeto.
Serão realizadas rodas de integração com os demais projetos de extensão vinculados ao CCBS que ocorrem
no bairro Santo Antônio, a fim de discutir as temáticas transversais relativas às vivências de cada projeto,
estreitar as relações entre as equipes e os profissionais da ESF e compartilhar as experiências extensionistas
entre os participantes, além de possibilitar uma visão ampliada do contexto social, cultural e ambiental do
bairro. Elencando os pressupostos informados precedentemente, o projeto baseia-se em ressaltar a ação
da interdisciplinaridade por meio da integração dos diversos cursos de graduação e, deste modo, tornar-se
relevante pela possibilidade de ampliar a atuação multiprofissional nas ações de cuidado em saúde, tendo a
arte e cultura como principais motivadores nas ações, buscando uma abordagem integral revelando aspectos
como qualidade de vida e cidadania.
Palavras-chave: Cultura. Periferia. Qualidade de vida. Saúde.
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Fatores comprometedores da aprendizagem da
leitura e da escrita de crianças do terceiro ano do
Ensino Fundamental: a influência das intervenções
pedagógicas

Resumo: O baixo desempenho escolar é um desafio cada vez mais comum para pais, professores e
alunos. Crianças com dificuldades de aprendizagem, especificamente da leitura e da escrita, apresentam
frequentemente dificuldades em outras áreas do conhecimento (BEDDINGTON et al., 2008). Dessa forma,
assumimos o entendimento de que a leitura, aprendida com adequação na etapa certa, é essencial para a
constituição de um sujeito que é capaz de transitar por diferentes áreas do conhecimento com competência.
Por essa razão, o eixo Linguagem e Cognição, pertencente ao antigo projeto de Extensão Veredas da Linguagem,
buscou identificar e analisar os fatores intervenientes que comprometem a aprendizagem da leitura e da
escrita de crianças do terceiro ano do Ensino Fundamental no ano de 2018, para posterior proposição de
intervenções pedagógicas. Para tanto, foi formada uma equipe multidisciplinar, composta por acadêmicos
e voluntários para atuar em uma escola do município de Lajeado, a fim de realizar um screening através da
aplicação de testes psicoeducacionais, sob a supervisão de uma professora responsável. Inicialmente, foi
aplicado o Teste de Desempenho Escolar (TDE), que consiste em um instrumento psicoeducacional, que busca
medir de forma objetiva, as capacidades fundamentais para o desempenho escolar, mais especificamente da
escrita, aritmética e leitura. Em um segundo momento, foi utilizado o Provas de Avaliação dos Processo de
Leitura (PROLEC), o qual busca avaliar os processos e subprocessos que interferem na leitura. Os estudantes
com dificuldades de aprendizagem foram identificados através da correção dos testes anteriormente citados,
conciliado com observações em momentos diversos na sala de aula. Os testes foram aplicados em vinte e dois
estudantes. Após a identificação dos alunos e das dificuldades, foram pensadas seis intervenções pedagógicas
envolvendo quatorze atividades, que abrangiam a Recuperação do Processo de Identificação de Letras e a
Recuperação do Processo Léxico. Participaram das intervenções seis alunos, sendo esses quatro meninos
e duas meninas. As intervenções duraram duas horas e foram aplicadas duas vezes na semana. Os alunos
participantes desenvolviam de forma lúdica o raciocínio, o aumento do vocabulário, além de reconhecer os
sons e nomes das letras. Ao término das seis ações na escola, foi aplicado novamente o Teste de Desempenho
Escolar (TDE) para uma comparação dos resultados anteriores às intervenções. Três alunos que haviam obtido
resultados inferiores nas partes de Escrita e Leitura passaram para um score médio, um aluno passou do
inferior - nessas mesmas áreas - para superior, e dois alunos que tinham score médio permaneceram dentro
do mesmo padrão. A partir do resultado e da análise de todo o processo, percebeu-se que o projeto teve
impacto significativo no desempenho escolar dos alunos. Além disso, as intervenções e o trabalho junto à
professora da turma possibilitaram novos caminhos para a aprendizagem da leitura e da escrita.
Palavras-chave: Dificuldade de Aprendizagem. Dificuldade de Leitura. Dificuldade de Escrita. Intervenções
Pedagógicas.
Referências: BEDDIGTON, John. et al. The mental wealth of nations. Nature, 455, p. 1057-1060, 2008.
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Importância da educação patrimonial por meio do
projeto de extensão “patrimônio vivo”: a experiência
como participação voluntária

Resumo: O patrimônio constitui as especificações de uma cultura, a maneira de determinada comunidade
apresentar sua identidade e trajetória. Para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
o patrimônio compreende os bens de natureza material e imaterial que são referências à identidade, ação e
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Ao pensar na sua conservação, é preciso
considerar que o objetivo não deva ser somente a manutenção do patrimônio material, mas de todos os valores
e significados por ele representados. Sendo assim, é imprescindível a luta pela preservação do patrimônio para
valorização da memória coletiva da sociedade, com ações contínuas e diretrizes adequadas à preservação, pois
um futuro com uma cultura sustentável é indispensável às próximas gerações. O Vale do Taquari possui o seu
próprio legado histórico, cultural e arquitetônico, que em muitas circunstâncias não alcança a devida valorização.
Em função disso, a Universidade do Vale do Taquari, por meio de projetos de extensão promove as relações
humanas, com ações de desenvolvimento regional e comprometimento social, possibilitando o exercício da
cidadania. Nesse sentido, um dos projetos é o Patrimônio Vivo que busca com ações de Educação Patrimonial,
viabilizar o diálogo entre a Universidade e as comunidades do Vale do Taquari, enfatizando a necessidade das
práticas de preservação, valorização das edificações históricas e sua relação cultural, principalmente no contexto
das imigrações alemã, italiana e açoriana. A experiência no projeto atuando como voluntária junto às ações em
grupos de idosos de Santa Clara do Sul, bem como eventos promovidos pelo projeto, tem sido importante
na minha trajetória profissional e pessoal permitindo novas aprendizagens. Em relação à metodologia das
atividades, a comunidade visitada e os voluntários do projeto são divididos em pequenos grupos, formando
uma roda de diálogo na qual cada grupo recebe um material com fichas divididas em três tópicos: patrimônio
material, patrimônio imaterial e patrimônio natural, para escrever e classificar ao longo das conversas o que
a comunidade relatava, de forma prática e dinâmica. São levadas fotos de patrimônios culturais brasileiros e
mundiais, para serem explicados aos idosos, ocorrendo uma troca de conhecimento entre a comunidade e
a Universidade. A roda de conversa dura em média uma hora, na qual as informações relatadas são sobre o
patrimônio da comunidade, desde as casas históricas que ainda existem até os chás e brincadeiras que eram
feitas antigamente. Nesta relação dialógica tenho vivenciado inúmeras aprendizagens e adquirido novos saberes,
assim como acredito na contribuição mútua, que minha experiência de vida também agrega na participação
como voluntária. Ao passar este tempo com a comunidade, sinto a animação deles ao contarem suas histórias
e todas as vezes que mostrei as fichas referentes aos patrimônios culturais brasileiros e mundiais, percebi que
prestavam atenção nas explicações e contribuíam com questionamentos, sendo uma troca muito satisfatória.
Este projeto é de essencial importância para disseminar o conhecimento e promover a educação patrimonial
no Vale do Taquari, pois com ele podemos conhecer a cultura de cada comunidade. Além disso, é fundamental
este reconhecimento do passado para planejar e transformar o futuro, no qual o desenvolvimento e progresso
devem estar aliados à conservação e à preservação do Patrimônio.
Palavras-chave: Educação Patrimonial. Projeto de Extensão. Vale do Taquari. Voluntário.
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Educação Socioambiental: Uma perspectiva humanística
e interprofissional em instituições Lajeadenses.

Resumo: A Universidade do Vale do Taquari - Univates por meio de bolsas de extensão e trabalhos
voluntários procura aproximar vínculos entre os voluntários, estudantes e professores da instituição com a
sociedade que os rodeia. A partir destes programas, os alunos podem integrar-se e compartilhar vivências
com a comunidade. Com a proposta de mudança cultural na sociedade, entende-se que são necessárias
mudanças nos desejos e formas de olhar a realidade, nas utopias e nas necessidades materiais e simbólicas,
nos padrões de produção e consumo, lazer e religiosidade. Assim, o Programa Nacional de Educação
Ambiental almeja contribuir para o enraizamento de uma cultura de respeito e valorização da diversidade
e da identidade (de ser humano, de ser brasileiro, de ser do município x, da raça z, do gênero y, da classe
social w, etc.) ou seja, de ser diferente e gostar disto, sem deixar de lutar para superar aquelas diferenças
que incomodam e oprimem, mas valorizando o outro em suas especificidades e com ele dialogando no
sentido de trabalhar os conflitos visando não a sua supressão, mas o seu equacionamento democrático.
(ProNEA, 2005) Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo buscar soluções que incorporem a
preservação ambiental, o desenvolvimento social, a qualidade de vida e o pensamento crítico das pessoas
que compõem a comunidade, a partir de visitações às escolas parceiras e desenvolvimento de atividades
diferenciadas. O público alvo deste programa são os alunos do ensino fundamental de uma Escola Municipal
de Lajeado e a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), também de Lajeado. Metodologia:
O projeto de extensão “Educação Socioambiental: sensibilização para a melhoria da qualidade de vida”
reúne coordenação, bolsista e voluntários para realização de atividades, oficinas e ações pontuais a partir
da demanda oferecida pelas instituições selecionadas. Essas atividades ocorrem a partir de visitações
aos locais designados, de maneira semanal, com duração aproximada de duas a três horas, conforme a
necessidade de tempo da proposta oferecida naquele dia. Resultados esperados: Espera-se que através
da interdisciplinaridade e da interprofissionalidade dos grupos focais que os estudantes das instituições
parceiras adquiram o aprimoramento das relações pessoais e interpessoais, adotem a busca pela saúde
corporal e ambiental, e tenham aprendizagens significativas com relação a práticas sustentáveis e hábitos
saudáveis. Por conseguinte, os alunos da Univates aprimorarão suas experiências profissionais e pessoais,
trabalhando com alunos da atenção básica e com pessoas com necessidades especiais. Conclusão: As
atividades interventivas são válidas tanto para a formação dos sujeitos universitários como dos alunos
das escolas atendidas pelo programa, pois elas visam a melhora da qualidade de vida de uma parte da
população, o que permite a construção individual do ser e a coletiva, visto que se está contribuindo para o
progresso da comunidade.
Palavras-chave: Educação. Saúde. Ambiente. Inclusão
Referências: ProNEA - Programa Nacional de Educação Ambiental. Ministério do Meio Ambiente, Diretoria
de Educação Ambiental; Ministério da Educação, Coordenação Geral de Educação Ambiental. -3 ed. Brasília: MMA, DF, 2005.
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Projeto de extensão escolas esportivas da Univates - 2019

Resumo: O Projeto de Extensão Escolas Esportivas da Univates é uma ação promovida pela Universidade
do Vale do Taquari, em parceria com o governo municipal de Lajeado. É um projeto voltado a crianças e
adolescentes da rede pública de ensino, que praticam atividades esportivas diversas no Complexo Esportivo
da Univates. Os benefícios do esporte têm ultrapassado o limite do bem estar físico e tornar-se visível também
a nível educacional e formativo para crianças, adolescentes e jovens, conforme evidências da literatura. Em
especial no que se refere à criação de novos modelos para a prevenção e tratamento dos danos às crianças
e adolescentes, principalmente os causados pelos problemas sócio-econômicos. Desta forma, o objetivo
principal do projeto é promover a cidadania, a socialização, a saúde e o desenvolvimento psicomotor de
crianças e adolescentes, por meio da atividade física e do esporte, e servir como meio auxiliar na formação
dos acadêmicos da Univates, capacitando-os e auxiliando para uma melhor formação acadêmica. A população
atendida são crianças e adolescentes de 8 a 15 anos de idade, das escolas EMEF Capitão Felipe Dieter, EMEF
Vitus André Morschbacher e EMEF Pedro Welter e se juntará a mais uma escola no mês de maio, todas de
Lajeado Rio Grande do Sul. São estudantes da rede pública de ensino, que participam do projeto no turno
inverso ao escolar com a periodicidade de encontros uma vez na semana. As aulas têm a duração de duas
horas e os conteúdos são esportes como atletismo, handebol, ginástica, atividades aquáticas, basquetebol,
voleibol e futsal. Também são praticados jogos diversos, como jogos colombianos, tacobol e atividades
recreativas. Anteriormente, aproximadamente 300 serviços foram realizados e no projeto para o ano de
2019 está no seu primeiro mês de funcionamento e não tem resultados definitivos, mas esperam-se obter
até o final do ano os resultados de 500 atendimentos realizados. Além disso, promover a aproximação das
crianças atendidas com a instituição Univates, oportunizar aos acadêmicos contato com a prática profissional,
aquisição de experiência na área de prática docente e, junto com ela, o fortalecimento da formação como
pessoa integral capaz de realizar processos de ensino.
Palavras-chave: Escolas. extensão. Adolescentes. Crianças. Esporte.
Referências: BASSANI, J. J.; TORRI, D.; VAZ, A. F. Sobre a presença do esporte na escola: paradoxos e
ambiguidades. Movimentos, Porto Alegre, 2003.
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Avaliação do efeito alelopático de extrato aquoso
de pinus elliottii sobre cyperus rotundus e conyza
bonariensis

Resumo: Dentre os fatores que acarretam à redução da produtividade rural, ervas daninhas são responsáveis
por 34% da redução dos rendimentos agrícolas. Estima-se que práticas manuais e mecânicas de remoção e a
aplicação de herbicidas têm sido os métodos mais eficazes de controle. Contudo, verifica-se que os herbicidas
mais comercializados mundialmente são à base de glifosato, um composto que vem demonstrando uma
crescente resistência por ervas, o que acarreta em doses elevadas da aplicação do princípio-ativo nas
produções agrícolas e, consequentemente, significativos efeitos à saúde humana e ao ecossistema em si.
Dessa forma, estudaram-se alternativas de controle agrícola de procedência natural, em que fundamentouse a pesquisa através da avaliação da atividade alelopática do pinheiro Pinus elliottii, consideravelmente
explorado na região sul-litorânea do Brasil para a obtenção de madeira e resina. Para a verificação da eficácia
do mecanismo de ação do pinheiro sobre a inibição do crescimento de ervas, realizaram-se diferentes
concentrações de extratos aquosos (2,5%, 5%, 7,5% m/v), a partir de suas acículas. Posteriormente, os
substratos foram aplicados sobre amostras de duas espécies de ervas com alto grau de resistência ao glifosato:
Conyza Bonariensis (Buva) e Cyperus rotundus (Tiririca). Notou-se que as concentrações de 5% e 7,5% não
inibiram totalmente o desenvolvimento foliar, como o herbicida comercializado, porém houve lesões nas
extremidades das folhas e murchamento em 50% das amostras. Para uma análise quantitativa do efeito dos
inibidores, foram feitas análises de umidade e de metais nas amostras. Para isso, as folhas foram submetidas
à secagem em estufa a 105 °C até peso constante para a obtenção da umidade. E para determinação de
metais, foram avaliados Sódio e Potássio. Dessa forma, fez-se digestão ácida, em forno microondas, com as
amostras de cada conjunto previamente secas. Em seguida, mediu-se a quantidade desses compostos por
fotometria de chama. Como resultados, verificou-se uma semelhança no mecanismo de ação do Pinus e
glifosato, através da redução da umidade das raízes, acarretando no aumento de concentração de Sódio e
diminuição de Potássio, gerando desequilíbrio metabólico no vegetal. Além disso, próximos procedimentos
envolvendo a aplicação de extratos aquosos sobre a germinação de sementes e o desenvolvimento inicial
de ervas estão ocorrendo, de modo a avaliar efeitos na fisiologia do vegetal, velocidade de formação de
plântulas, tempo médio de germinação, entre outros aspectos.
Palavras-chave: Pinus elliottii. Glifosato. Extrato aquoso. Controle agrícola.
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Projeto clown - e seu sorrir!? A potência das oficinas de
capacitação na formação de novos clowns

Resumo: O Projeto de extensão - E seu sorrir!? da Universidade do Vale do Taquari - Univates/Lajeado/RS, em
sua quarta edição, busca, através do humor, do riso e da alegria, levar conforto a pacientes e pessoas que se
encontram em ambiente hospitalar, incluindo cuidadores e funcionários. Para tal, desde 2015, a cada início
de semestre letivo, o presente projeto propõe a seleção e preparo de novos clowns voluntários para atuação
em hospital. Assim, este trabalho tem por objetivo apresentar algumas das dinâmicas realizadas durante a
preparação, qualificação e formação de novos “doutores-palhaços”. Os encontros são realizados quinzenalmente,
no decorrer de 4 meses e cada encontro tem duração de 3 horas e meia. As oficinas almejam, gradativamente,
a desconstrução de rótulos e estereótipos, com vistas à transformação dos voluntários em “doutores-palhaços”.
Além disto, também preparam o voluntário para o enfrentamento e cuidados com as normas e regras de
biossegurança necessárias aos diferentes espaços do ambiente hospitalar. A metodologia das oficinas segue um
roteiro pré-estabelecido com objetivos específicos para cada encontro. No primeiro encontro são apresentados
a finalidade do trabalho voluntário, características dos “doutores-palhaços”, regras e procedimentos para as
atuações em ambiente hospitalar. No segundo encontro os voluntários se apresentam ao grupo e logo iniciam
sua formação como clowns. Aprendem a desconstruir suas limitações e preconceitos com relação ao seu corpo
e ao corpo do outro, reinventando sua forma de falar, de andar e até mesmo de ver a si mesmo. São realizadas
técnicas que envolvem desde o teatro, até o desenvolvimento psicomotor. A terceira oficina gira em torno
dos procedimentos de higienização, identificação de locais de risco e reconhecimento dos locais acessíveis
para o voluntário no ambiente hospitalar. As quatro oficinas seguintes se complementam na formação da
personalidade dos “doutores-palhaços”: Uma destinada à técnica de caminhada, visto que o clown utiliza o
corpo do voluntário, mas precisa ter características que formam e identificam a sua personalidade; na seguinte
há a experimentação de técnicas de maquiagem para caracterização do rosto do palhaço; a próxima orienta a
escolha de roupas e acessórios; e a última, onde o voluntário já tem um personagem formado, estimula técnicas
de improviso. Por fim, as oficinas trabalham o fortalecimento das características aprendidas anteriormente,
aliadas a dinâmicas que simulam as atuações futuras no hospital. Percebe-se ao longo do processo de formação,
o quão potentes têm sido as oficinas de qualificação dos futuros clowns, pois, permitem, dentre outros aspectos,
a sensibilização e a problematização do tipo de intervenção do clown no ambiente hospitalar, a compreensão
dos temas discutidos e a aproximação destes à realidade de quem está hospitalizado a partir de uma interação
afetiva, amorosa, respeitosa e desprendida de preconceitos, tendo a arte como terapêutica. A arte clown é um
canal privilegiado de elementos essenciais a um processo contínuo de transformação, no qual a técnica artística
surge como ferramenta-chave à introdução do lúdico e do humor nas diversas situações hospitalares.
Palavras-chave: E seu sorrir. Oficinas. Qualificação. Hospital. Clown.
Referências: MASETTI M. Soluções de palhaços: transformações na realidade hospitalar. São Paulo: Palas
Athena; 1998.M. Soluções de palhaços: transformações na realidade hospitalar. São Paulo: Palas Athena; 1998.
DESLANDES, S.F. Análise do discurso oficial sobre humanização da assistência hospitalar. Cienc. Saúde Colet.,
v.9, n.1, p.7-14, 2004.
ADAMS, P. Humour and love: the origination of clown therapy. Postgrad Med J, v.78, n.922, p.447-448, 2002.
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Projeto clown - e seu sorrir!? A busca de resultados
sobre os benefícios para o voluntário que atua como
palhaço de hospital

Resumo: Há extensa bibliografia referente aos benefícios do trabalho clown voltado à pacientes, seus
acompanhantes, profissionais de saúde e trabalhadores em ambiente hospitalar, entretanto são escassos os
estudos que analisem as implicações individuais quanto aos voluntários participantes como doutores-palhaços.
O trabalho clown tem por objetivo levar o riso, a alegria àqueles que se encontram em ambiente hospitalar devido
a alguma enfermidade, transformando o drama vivido em momentos de alegria. Estudos como os de Masetti
(2013) apresentam benefícios de ordem fisiológica e psicológica à estes pacientes, entretanto poucos autores
têm buscado verificar os benefícios ao sujeito voluntário, com é o caso de Rodrigues (2015). Na Universidade do
Vale do Taquari - Univates, localizada na cidade de Lajeado/RS, há um projeto de extensão voltado à formação
de clowns para atuação em ambiente hospitalar. O projeto tem por objetivo capacitar voluntários a realizar
o trabalho em ambiente hospitalar, e a criar a figura clownesca utilizando o conceito de transformação de si.
Desta forma observou-se relatos de satisfação pessoal advindos dos voluntários participantes após a finalização
da capacitação e atuação em ambiente hospitalar nos últimos três anos, mas sem o devido registro qualitativo
e quantitativo dos mesmos. O objetivo deste estudo será aplicar uma metodologia de entrevista com os novos
voluntários do projeto (que estarão em processo de capacitação no primeiro semestre de 2019 e começarão
a atuar no hospital Bruno Born de Lajeado no segundo semestre deste mesmo ano), com o intuito de verificar
as implicações pessoais e emocionais do sujeito voluntário. A pesquisa será aplicada, no momento que estes
voluntários começarem de suas atuações - após o processo de formação e capacitação - buscando verificar
alterações pessoais subjetivas, possíveis benefícios, desafios encontrados e principalmente o que uma uma
interação afetiva, amorosa, respeitosa e desprendida de preconceitos, pode fazer refletir e interferir no
dia a dia do voluntário. Acredita-se que além do trabalho voluntário neste ambiente necessitar de preparo
para enfrentamento e cuidados com biossegurança, existe um confronto pessoal, que busca quebrar todos
preconceitos, crenças, confrontando com o que a própria sociedade impõe como regras de conduta. Para
quantificação das respostas do questionário será utilizada a escala de faces de McDowell & Newell (1996),
em que são apresentados sete tipos de faces, desenhados dentro de círculos. As faces são representadas por
um sorriso muito grande que representa estado de alegria, até a face que representa grande tristeza. As faces
serão numeradas de 1 a 7 a fim de quantificarem-se os dados obtidos. Aliado a esta quantificação de satisfação
serão elaboradas questões relacionadas a possíveis mudanças de comportamento do voluntário, desde as mais
imediatas, no dia em que atuou no ambiente hospitalar, como também de longo prazo, que possivelmente
influenciaram alterações na percepção de valores pessoais. Os autores desta pesquisa buscarão demonstrar que
o processo de construção do clown e sua atuação apresentam benefícios de cunho terapêutico aos voluntários,
faceta tão pouco explorada pela literatura vigente na área, pois acredita-se que a arte clown é um canal
privilegiado de elementos essenciais a um processo contínuo de transformação, no qual a técnica artística surge
como ferramenta-chave à introdução do lúdico e do humor nas diversas situações hospitalares.
Palavras-chave: E seu sorrir. Oficinas. Voluntariado. Hospital. Clown.
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Referências: MASETTI, Morgana. Ética da alegria no contexto hospitalar. Rio de Janeiro; MMD, 2013.
E-book. Disponível em: < https://play.google.com/books>. Acesso em 31 mar. 2019.
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Vivências de uma bolsista de extensão acadêmica na
saúde da criança de 6 e 7 anos

Resumo: Segundo o Artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é direito desses indivíduos a
proteção à vida e à saúde, através da execução de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e
o desenvolvimento sadio e harmonioso. Na Universidade do Vale do Taquari, é desenvolvido um projeto de
extensão acadêmica que visa atingir a comunidade infantil, de 6 e 7 anos, de uma escola estadual do município
de Lajeado. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar as vivências de uma acadêmica do curso
de fisioterapia no projeto de extensão denominado “Ações interdisciplinares para o cuidado, prevenção e
promoção à saúde da criança” (PIÁs). O projeto de extensão é realizado a partir de encontros semanais, na
Universidade ou na Escola, com voluntários, bolsista e professores. As turmas atendidas no primeiro ano eram
formadas por crianças de 6 e 7 anos e os temas das ações eram escolhidos pela própria Escola. Em um mês,
ocorriam quatro encontros. No primeiro encontro, a equipe fazia a leitura de material científico à respeito do
tema a ser abordado e organizava o material necessário para criar a atividade na Univates. A semana seguinte
destinava-se à elaboração dos jogos, atividades e brincadeiras. O terceiro encontro ocorria na escola, com
equipes compostas por três ou quatro estudantes, a bolsista e dois professores, através da aplicação das
intervenções. Na semana seguinte à realização das ações, as equipes conversavam sobre os aspectos positivos
e negativos da visita. No ano de 2018 foram realizadas seis ações na Escola com os seguintes temas: lavagem
de mãos, parasitoses intestinais, escabiose, sarampo, higiene corporal e toxoplasmose e leptospirose. As
intervenções envolviam jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, memória, dominó, além de teatro com fantoches.
Percebeu-se que todos os temas, os quais eram explanados de forma didática e lúdica, despertaram interesse
e curiosidade nas crianças. Além disso, desde o primeiro encontro, as crianças afeiçoaram-se muito aos
membros da equipe, o que gerou confiança das duas partes para que o trabalho obtivesse sucesso. O projeto
de extensão permite a conexão entre Universidade e comunidade, promovendo a troca de saberes, o que é
ponto-chave dessa relação. As crianças aprendem de forma efetiva, quando expostas à atividades lúdicas e
que também as desafiem. Portanto, é importante desenvolver atividades de educação em saúde com esses
grupos, pois valorizam muito as relações interpessoais e, como consequência do cuidado com o outro, levam
esse conhecimento adiante.
Palavras-chave: Extensão acadêmica. Comunidade. Criança.
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Avaliação do desempenho dos estudantes nos simulados
aplicados durante a realização do cursinho popular da
Univates

Resumo: Os Cursinhos Populares são formados por universitários que se voluntariam para ministrar aulas
preparatórias para o vestibular a jovens de baixa renda. Em consonância com essa realidade nacional, no ano
de 2017, estudantes da Universidade do Vale do Taquari - Univates criaram o Cursinho Popular VestVates. O
projeto de extensão acadêmica possui como público alvo os indivíduos de baixa renda, oriundos do ensino
público e que almejam acessar o ensino superior, auxiliando na continuidade dos estudos após a conclusão
do ensino médio. O objetivo do presente estudo é analisar o desempenho de estudantes matriculados no
VestVates através dos resultados de simulados aplicados durante o ano de 2018. O Cursinho popular tem
sua grade dividida em grandes áreas do conhecimento conforme as diretrizes do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem): Matemática e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias; Linguagens, códigos e
suas tecnologias e Ciências da natureza e suas tecnologias. O extensivo do cursinho tem duração de 10 meses,
aulas de segunda a sexta-feira, sendo 5 aulas de 40 minutos por dia, e todas as grandes áreas do conhecimento
possuem uma única aula semanal. O VestVates possui convênio com o Sistema de Ensino Poliedro, sendo
realizado no ano de 2018 o total de 6 simulados, sendo 2 da Banca Fuvest, totalizando 180 questões e 4 do
Enem, totalizando 720 questões. Em relação aos outros Cursos Pré-vestibulares particulares que realizaram
os mesmos simulados, o resultado do VestVates foi: a) 170º lugar de 186 Instituições no primeiro simulado;
b) 125º lugar de 143 instituições no segundo; c) 99º de 106 instituições, na terceira prova, que foi da banca
Fuvest; d) 152º de 184 instituições no quarto simulado; e) 138º de 164 instituições no quinto simulado e; f)
87º de 149 instituições no último simulado. O Cursinho popular deve trabalhar com os conteúdos cobrados
usualmente pelo ENEM nas diversas disciplinas curriculares. Todas as atividades propostas e realizadas pelo
projeto de extensão são elaboradas para a formação dos jovens cidadãos que estão atuando no projeto e
os estudantes que almejam uma vaga no ensino superior. O principal objetivo é o sucesso do estudante de
baixa renda no ENEM e, consequentemente, uma vaga em algum curso de ensino superior de qualidade.
Porém, tanto para aqueles que tiveram sucesso ou os que não conquistaram essa vaga, é importante avaliar
o desempenho acadêmico e social, em termos da formação de uma consciência sobre si mesmos e sobre a
sociedade e o ambiente em que se vive. Neste sentido, o cursinho popular integra diferentes individualidades,
propiciando um ambiente de convivência e colaboração, ampliando, dessa forma, a visão de mundo e criando
uma cultura de tolerância, de respeito à diversidade e de paz.
Palavras-chave: Extensão Acadêmica. Cursinho pré-vestibular. ENEM.
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A utilização de aplicativos computacionais como
recurso pedagógico em um projeto de extensão

Resumo: A oficina de aplicativos computacionais é uma das ações organizadas de 2016 a 2018 pelo Projeto de
Extensão “Redes Interdisciplinares: desvendando as ciências exatas e tecnológicas”, da Universidade do Vale
do Taquari, Univates, localizada em Lajeado/RS. A mesma é oferecida aos estudantes de escolas de Educação
Básica e tem por objetivo explorar e aproveitar, com o auxílio de aplicativos computacionais, as tecnologias
que temos à disposição como ferramentas pedagógicas para o desenvolvimento de atividades que abordem os
conteúdos envolvidos na área de ciências exatas, colocando o estudante como ator participativo do processo
de aprendizagem. As atividades, embora envolvam conteúdos já abordados em sala de aula, são trabalhadas
de uma forma mais instigante e menos mecânica, a fim de estimular o gosto dos alunos pelas ciências exatas e
pelo conhecimento tecnológico. No ano de 2018 foram realizadas 2 oficinas de aplicativos computacionais na
Instituição e 30 oficinas nas Mostras Científicas Itinerantes - MCIs (BERGMANN et al., 2016b) realizadas pelo
Projeto Redes, totalizando, aproximadamente, 1500 estudantes atendidos. Diante disso, nasce essa escrita,
que visa relatar, a partir dos questionários coletados nas MCIs, a percepção dos estudantes acerca da oficina.
Nos questionários é indagado aos mesmos quais oficinas eles mais gostaram e menos gostaram e por quê.
Um dos motivos mais apontados por eles para levá-los a indicar a oficina de aplicativos como favorita, foi
a possibilidade de conhecer novas formas de utilizar a tecnologia para “aprender coisas novas” e estudar
matemática de um modo “mais interessante”. Um estudo realizado por Dullius et al (2013) mostrou que a
utilização de aplicativos computacionais como recurso pedagógico em escolas do Vale do Taquari ainda é
pequena. Mesmo decorridos 5 anos deste artigo, sabemos que a realidade não é muito diferente nos dias
de hoje, por isso, para o ano de 2019, por meio das ações propostas no projeto de Extensão “Aplicativos
computacionais como ferramenta pedagógica no ensino de ciências exatas”, da Univates, espera-se continuar
incentivando o uso de aplicativos computacionais como ferramenta pedagógica na prática docente, na área
de ciências exatas, especialmente nas disciplinas de matemática, física e química, bem como o gosto dos
estudantes por estas áreas das ciências exatas.
Palavras-chave: Extensão. Aplicativos computacionais. Ferramenta Pedagógica. Ciências Exatas.
Referências: BERGMANN, A. B. et al. Mostras Científicas Itinerantes: aproximações entre ensino e extensão.
In: Anais do 10º CCTEC. Lajeado: Editora Univates, 2016b, p, 127-133. Disponível em: <https://www.
univates.br/editora-univates/media/publicacoes/192/pdf_192.pdf>. Acesso em: 30/03/2019.
DULLIUS, M. M.; BERGMANN, A. B.; QUARTIERI, Marli Teresinha; PADILHA, T. A. F.. A exploração de recursos
computacionais com alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. In: VI Congresso Internacional de
Ensino de Matemática, 2013, Canoas. Anais
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Marias no cárcere: corpo, linguagem e feminilidade

Resumo: Com o encerramento do Projeto de Extensão Veredas da Linguagem, da Univates, o eixo Linguagem
e Corporeidade transformou-se no Projeto de Extensão “Marias: Corpo e Linguagem na Instituição Prisional”.
O Projeto Veredas realizava suas atividades no Presídio Feminino Estadual de Lajeado, desde agosto de 2017, e
a experiência de dezoito meses com o antigo projeto evidenciou o valor das experiências corporais e artísticas
como um dispositivo de humanização das mulheres que estão em cumprimento de pena privativa de liberdade.
O Projeto Marias tem como principais objetivos contribuir nos processos de socialização, sensibilização,
autoconhecimento e comunicação das mulheres, além de contribuir com a formação de acadêmicos e
diplomados e, até mesmo, de outros membros da comunidade que participam do projeto. As intervenções no
presídio são realizadas semanalmente e, mensalmente, são realizadas reuniões de avaliação, planejamento e
capacitação de novos voluntários. As primeiras ações do Projeto Marias, que iniciaram em fevereiro de 2019,
tiveram o objetivo de retomar ações realizadas nos anos anteriores, sendo que todo planejamento é pensado
com o intuito de envolver as mulheres e contribuir para o seu bem estar e a qualificação das suas relações.
Foram realizadas práticas corporais diversificadas como rodas de conversa, alongamentos, dança, massagem,
jogos esportivos e atividades teatrais. Neste trabalho, faremos o relato de duas experiências realizadas
com as mulheres: a comemoração do Dia Internacional da Mulher e uma oficina de teatro, que teve como
referência a proposta de Augusto Boal (1991). No Dia da Mulher, iniciamos o trabalho com uma roda, com
todas as mulheres de mãos dadas. Dialogamos sobre a luta feminista e as condições de vida das mulheres
brasileiras. Apresentamos dados históricos para que elas pudessem perceber-se cuidadas e acolhidas pelo
projeto. Realizamos, também, rodas de dança ao ritmo de reggaeton, merengue e chá-chá-chá, massagem
corporal, alongamentos e, ao final, entregamos às mulheres kits de produtos de perfumaria, doados pela
comunidade acadêmica. Outra oficina realizada foi uma atividade teatral. Convidadas para fazer uma roda,
cada mulher recebeu uma flor e algumas orientações sobre respiração, escuta e uso do corpo como meio
de comunicação. Convidamos que cada mulher procurasse perceber como estava sentindo seu corpo e que
pensamentos provinham dessas sensações. Solicitamos, então, que expressassem, através de movimentos,
esses pensamentos e sensações, com o objetivo de compreenderem suas realidades e refletirem sobre elas.
Os resultados das ações iniciais realizadas no projeto nos levam a reafirmar os objetivos traçados na escrita do
mesmo, tendo em vista que as “Marias” evidenciaram a necessidade de dialogar mais, olhar para si mesmas
e para as outras e expressar sentimentos, emoções e reflexões. Assim, nota-se a importância de intervenções
que contribuam para que as mulheres construam novos projetos de vida a partir do conhecimento de si, de
suas potencialidades, bem como, do conhecimento dos outros e do valor de suas relações interpessoais.
Palavras-chave: Extensão Universitária. Instituição Prisional. Mulheres. Linguagem Corporal. Linguagem
Artística.
Referências: BOAL, Augusto. Teatro do oprimido e outras poéticas políticas. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1991.
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Primeira Feira Estadual de Ciências Univates:
descobrindo talentos para a pesquisa e tecendo redes
interdisciplinares

Resumo: A história nos mostra que a partir da década de 60 as Feiras de Ciências começaram a ser instituídas
no Brasil, como reflexo de ações iniciadas em outros países. No Rio Grande do Sul registros indicam que a
primeira Feira de Ciências ocorreu em uma escola estadual em 1965, abrindo caminho para uma infinidade
de feiras que surgiram em outras escolas em âmbito estadual (BRASIL, 2006, MANCUSO e LEITE, 2006).
Esse resumo tem por objetivo apresentar a primeira edição da Feira Estadual de Ciências da Univates que
ocorreu no ano de 2018. Optou-se por fazer uma descrição das atividades vinculadas a feira a partir de
uma análise quantitativa com vistas a destacar o número de projetos selecionados, bem como o número
de estudantes pesquisadores da Educação Básica e Ensino Técnico, além do quantitativo de orientadores
e municípios envolvidos. A Feira de Ciências da Univates passou a integrar o projeto de extensão Redes
Interdisciplinares: Desvendando as ciências exatas e tecnológicas no ano de 2017 na categoria eventos. No
ano de 2018 a Univates sediou a oitava edição da Feira de Ciências e a primeira edição da Feira Estadual
de Ciências a partir do projeto aprovado na “Chamada CNPq/MCTIC/SECIS Nº 25/2017 - Feiras de Ciências
e Mostras Científicas”. Com o projeto aprovado, no final do ano de 2017, a equipe do projeto de extensão
Redes Interdisciplinares iniciou a organização da feira. Foi escrito o regulamento com as orientações quanto
a escrita dos projetos, submissão, aprovação, apresentação e avaliação nos dias da feira, bem como da
premiação. A Feira de Ciências da Univates é voltada para escolas da Educação Básica e de Ensino Técnico
do Estado do Rio Grande do Sul, visando o desenvolvimento de um projeto de enriquecimento curricular
que seja significativo, tanto para os estudantes quanto para os professores (HERBER, LENZ, 2013), pois se
entende que as feiras de ciências têm como um dos objetivos despertar novos talentos e instigar os alunos
à pesquisa, incentivando o espírito investigativo. Os interessados em participar do evento submeteram um
projeto para avaliação, contemplando alguns critérios para a seleção, sendo alguns deles o caráter inovador
e resultados esperados, junto a isso, um resumo deveria ser entregue para os anais da feira. A apresentação
foi na modalidade banner e ocorreu nos dias da feira. No ano de 2018, foram dois grandes diferenciais,
além da 1ª Feira Estadual de Ciências da Univates também foi realizada a 1ª MOSTRA KIDS, destinada a
alunos da Educação Infantil das escolas de Lajeado, dando oportunidade para as crianças apresentarem seus
projetos investigativos. Foram selecionados 97 projetos sendo 3 projetos da Educação Infantil (MOSTRA
KIDS), 61 do Ensino Fundamental, 28 do Ensino Médio e 5 do Ensino Técnico. Participaram 245 alunos, de 39
escolas diferentes, de 21 municípios, destes 17 do Vale do Taquari e 4 municípios de vales vizinhos, tendo
aproximadamente 2100 visitantes. Ainda, os melhores projetos foram selecionados para participar da Mostra
Internacional de Ciências e Tecnologia/2019 (MOSTRATEC/2019). Os quantitativos nos permitem concluir que
a proposição da Feira Estadual foi bem aceita pela comunidade não só do Vale do Taquari como arredores
tendo em vista a quantidade de municípios envolvidos, escolas e alunos.
Palavras-chave: Feira de Ciências. Projetos. Extensão.
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Homens e mulheres com demandas da Lei Maria da Penha:
um olhar de cuidado para ambos

Resumo: O Projeto de Extensão “Lei Maria da Penha: Enfrentamento à violência contra a mulher e apoio às
famílias” oportuniza que estudantes de Direito e Psicologia tenham a experiência de realizar atendimentos/
acolhimentos às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, as quais possuem audiências, no
Fórum da Comarca de Lajeado/RS. Em um trabalho interdisciplinar e intersetorial com ações que visam a
garantir o suporte à Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006, BRASIL, 2006), essa iniciativa tem possibilitado
o conhecimento da complexidade nas situações de violência contra a mulher na região do Vale do Taquari.
Os/as estudantes, conjuntamente com os/as professores/as do projeto, realizam estes atendimentos para
esclarecer a estas mulheres como será a audiência preliminar/de conciliação, além de fazerem uma escuta
sobre a descrição do fato pelo qual a mulher foi denunciar o/a agressor/agressora. Após os atendimentos,
os/as estudantes acompanham a mulher em sua respectiva audiência. Em 2018, participaram do projeto 50
alunos/as e foram atendidas 182 mulheres neste espaço, além das participações e articulações de reuniões e
encaminhamentos para a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. As agressões mais identificadas
foram as violências psicológicas, morais e físicas, com pedidos de medidas protetivas de segurança solicitados
pelas Delegacias de Pronto Atendimento e Especializada em Atendimento à Mulher. A execução desse
projeto de extensão defende as políticas de Direitos Humanos e têm apontado que é importante fugir
das simplificações reducionistas que estabelecem apenas algumas variáveis para a vulnerabilidade dessas
mulheres, e, principalmente, fugir dos estigmas individualizantes que colocam a complexidade da questão no
problema de um ou outro indivíduo, porque esse é reconhecidamente um problema social e de saúde pública,
segundo a Organização Mundial da Saúde. Para dar conta dessa problemática, precisa-se trabalhar em rede
e articulando-a dentro de uma proposta intersetorial que reconhece a interdisciplinaridade e a integralidade
na forma de cuidado, possibilitando o olhar amplo para questões complexas e multifacetadas (DETONI et al,
2015). É preciso compreender que a violência contra a mulher na família requer o levantamento de questões
sociais complexas e atravessadas pelos marcadores sociais, como gênero, raça, geração, classe social, na sua
interseccionalidade (PISCITELLI, 2008). Por isso, a partir de 2019, o projeto de extensão pretende ampliar suas
ações, possibilitando intervenções também com os homens que (re)produzem violências contra as mulheres
e contra outros homens, a partir de um modelo cultural machista e patriarcal, que favorece a manutenção da
desigualdade em diferentes espaços, como nos ambientes domésticos, educacionais e de trabalho (MEDRADO
e LYRA, 2015). As capacitações feitas com homens e alunos podem propiciar a emergência dos homens como
sujeitos do feminismo, o que amplia a coalizão entre homens e mulheres, como sujeitos políticos e sociais
(AZEVEDO et al, 2018).
Palavras-chave: Gênero. Violência. Segurança. Direito. Psicologia.
Referências: AZEVEDO, Mariana; MEDRADO, Benedito; LYRA, Jorge. Homens e o Movimento Feminista
no Brasil: rastros em fragmentos de memória. Cad. Pagu, Campinas, n. 54, e185414, 2018. Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-83332018000300504&lng=en&nrm=iso>.
access on 27 Mar. 2019. Epub Dec 20, 2018. http://dx.doi.org/10.1590/18094449201800540014.
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Português como língua adicional: reflexões sobre uma
prática docente

Resumo: A chegada de um número expressivo de imigrantes ao município de Lajeado - em sua maioria haitianos
e senegaleses - fez surgir a necessidade de proporcionar a esses imigrantes uma oportunidade de aprendizagem
formal da língua portuguesa para que eles possam se integrar à sociedade e ao mercado de trabalho. Para dar
conta dessa demanda, a Universidade do Vale do Taquari - Univates, por meio do projeto de extensão Veredas da
Linguagem, Eixo Linguagem e ensino, o qual, a partir deste ano, passa a ser denominado de Vem pra cá, desenvolveu
diversas ações desde o ano de 2014. Inicialmente, as aulas aconteciam nos espaços de uma indústria de alimentos
localizada no município, na qual muitos imigrantes trabalhavam. Desde o ano de 2015, as ações vêm ocorrendo
em uma sala de aula cedida por uma escola estadual de Lajeado, favorecendo a mobilidade dos alunos, que em
sua maioria mora nos arredores da escola. O planejamento das aulas é realizado por professores, acadêmicos e
voluntários do projeto adotando uma abordagem intercultural (FERRAZ, 2012), ou seja, trabalha-se o ensino e a
aprendizagem da língua e da cultura brasileiras com a intenção de incentivar o diálogo entre as culturas e valorizar
a pluralidade cultural. Dessa maneira, as aulas têm o propósito de oferecer um aprendizado significativo, que
prioriza o uso da língua nas práticas sociais das quais os imigrantes necessitam participar (BAKHTIN, 2003). Dessa
forma, as tarefas pedagógicas visam a trabalhar com a necessidade sociocomunicativa dos alunos que chegam em
busca de moradia, emprego e acolhimento. Nas aulas utiliza-se um material próprio e autêntico que foi elaborado
para apresentar a realidade regional e circunstâncias básicas de uso da língua para a inserção linguística e cultural
da comunidade imigrante na sociedade lajeadense. Esse trabalho tem como objetivo expor brevemente um dos
projetos didáticos desenvolvidos com os imigrantes. A temática do projeto didático aborda o trabalho, a busca
por emprego e tudo que envolve essa procura. Por meio de uma sequência didática, os alunos produzem o seu
próprio currículo profissional como produto final do projeto. Os tópicos trabalhados nesse projeto didático foram
os dias da semana, os meses, os turnos de um dia e o horário comercial brasileiro, com o intuito de os alunos
aprenderem o vocabulário que envolve o entendimento da sua jornada de trabalho em um emprego. Também
foram expostos anúncios reais de vagas de empregos, assim, foi possível explorar as características desse gênero
textual, explorando a linguagem verbal e não verbal presente nos anúncios. Além disso, trabalhou-se com uma
notícia de um jornal local que trouxe informações sobre oportunidades de emprego na região. Com intenção
de ressaltar a importância de uma descrição positiva da formação de quem está em busca de emprego, foram
trabalhadas tarefas envolvendo o uso de adjetivos. Além de preencherem um currículo como produto final, os
alunos participaram de uma simulação de entrevista de emprego, praticando a oralidade. Pode-se constatar que,
tarefas como essas desenvolvem uma aprendizagem mais significativa e concreta, já que os imigrantes têm a
possiblidade de praticarem o uso da língua portuguesa em situações autênticas, o que lhes possibilita interagir
com a comunidade de falantes na qual se encontram inseridos.
Palavras-chave: Imigrantes. Ensino de Língua Adicional. Projeto de Extensão
Referências: FERRAZ, Andrea. Mestiçagem cultural em sala de aula de português. In: DELL´ISOLA, Regina L.
P. (Org.) Português língua adicional: ensino e pesquisa. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2012.
BAKHTIN, M. (2003). Os gêneros do discurso. In: _______. Estética da criação verbal. 4 ed. São Paulo:
Martins Fontes, p. 261-306.
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Ação extensionista de cuidado à saúde: a influência na
formação profissional

Resumo: O projeto de extensão “Ações Interdisciplinares de Cuidado em Saúde-PI” propõe-se a promover a
interação entre comunidade e universidade, integrando estudantes, usuários e profissionais do Sistema Único
de Saúde, buscando, assim propiciar maior qualidade de vida da comunidade atendida, além de favorecer
a construção de conhecimentos para a formação dos estudantes, a partir da troca de experiência entre a
comunidade e os profissionais envolvidos do bairro. Visto isso, se faz necessário a constante avaliação e
reavaliação de todos os processos que envolvem o trabalho, para observar se o projeto está atingindo os
objetivos propostos. O objetivo do presente estudo é analisar o impacto na formação profissional dos estudantes
diplomados após a sua participação no projeto entre os anos de 2009 à 2017. Após o levantamento da relação
de estudantes que participaram do projeto durante do período de 2009 à 2017, utilizou-se o banco de dados
do setor no Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da Univates para a coleta do e-mail dos estudantes.
Encaminhou-se um link do formulário online, composto com perguntas qualitativas, inicialmente para 111
estudantes, além de uma carta de apresentação dos objetivos do estudo. O reenvio do formulário respondido
foi considerado como aceite de participação, dispensando-se a assinatura do Termo de Consentimento Livre
Esclarecido. O número do parecer: 2.303.691, foi liberado pelo o Comitê de Ética em Pesquisa/Univates. A
amostra final foi composta por 33 participantes que responderam o questionário de forma completa, sendo
que destes, 30 eram do sexo feminino e 3 do masculino. Ainda, 69,7% (n = 27) do total da amostra participaram
apenas do projeto PI, e 30,3% (n = 10) haviam participado também de outro projeto de extensão universitário.
Os resultados da pesquisa foram distribuídos em 2 categorias e destas emergiram subcategorias, sendo elas:
1ª: A influência das ações extensionistas na formação acadêmica, tendo como subcategorias: Atendimento
humanizado, escuta ativa, relação entre a teoria e à prática, identificação à situação-problema e a construção
do projeto terapêutico. Para estas análises destacou-se a fala: “Sou mais humana depois de participar do
projeto, dou mais valor a vida, as pessoas e as histórias de vida delas. Aprendi a escutar, a me relacionar com o
paciente e a família”. Já a 2ª categoria foi a Contribuição da extensão universitária para a atuação profissional,
com as subcategorias: Clínica ampliada, Na busca da autonomia profissional e a Formação Interdisciplinar.
Para estes, destacou-se o relato: “Me ensinou a trabalhar na área da saúde analisando e dando valor a outras
possibilidades e estratégia de cuidado, ou seja, para além da minha opinião formada enquanto profissional
psicóloga”. A partir das avaliações realizadas com os estudantes, na análise de conteúdo, constatou-se que
as contribuições das experiências do projeto foram fundamentais no processo de formação dos profissionais
em saúde, por permitir ao acadêmico um olhar ampliado para a sua futura carreira com base nos princípios
da universalidade, integralidade, equidade, intersetorialidade, humanização do atendimento e participação
social. Neste contexto, o projeto extensionista PI auxilia na formação acadêmica e profissional diferenciada,
capacitando o estudante para atender as demandas sociais vigentes, no exercício da cidadania.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Extensão Universitária. Cuidados em Saúde.
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Linguagens: Palavras e Imagens - Da Literatura ao
Cinema

Resumo: A principal inspiração do Projeto de Extensão Linguagens: Palavras e Imagens é o Festival Escolar
Regional de Cinema e Literatura, promovido pelo curso de Letras da Univates, nos anos de 2017 e 2018. O festival
visava estimular a criatividade, a leitura e a interpretação textual em estudantes do Ensino Médio, os quais
deveriam, por sua vez, realizar adaptações das obras clássicas da literatura brasileira à linguagem audiovisual.
Assim, o presente Projeto pretende desenvolver e ampliar as propostas de trabalhar a interconexão entre a
linguagem escrita (literatura) e a imagética (fotografia, audiovisual). Mas de qual maneira? Tendo em vista
que, atualmente, há fácil acesso às tecnologias, os jovens estão cada vez mais familiarizados com os recursos
tecnológicos imagéticos. São capazes de utilizar câmeras de vídeo e fotográficas, computadores e smartphones,
com os quais criam conteúdos, disseminados por seus perfis nas redes sociais (Instagram, Facebook, Snapchat,
YouTube etc.). Entretanto, tal habilidade não significa que saibam criar algo além do clichê e da reprodução
de conteúdo em massa, com a finalidade comercial. Ou seja, em tese, encaram com naturalidade o domínio
sobre os recursos tecnológicos, porém, não possuem, necessariamente, a produtividade, no sentido de gerar
produções autorais e acabam, muitas vezes, repetindo os padrões de linguagem comercial. Assim, o Projeto
de Extensão Linguagens: Palavras e Imagens, primeiramente, visa estimular a leitura de obras literárias
entre os alunos de ensino médio da Escola Estadual de Educação Básica Érico Veríssimo, para que sejam
capazes de desenvolver a habilidade de interpretação textual. Tendo alcançando este objetivo, o aluno terá
a capacidade de atingir o segundo ponto, que será efetuar um roteiro adaptado, transformando a linguagem
literária para linguagem cinematográfica. E, finalmente, realizar a produção de vídeo com a releitura da obra
devidamente interpretada e adaptada. Dos momentos iniciais aos finais do projeto, os jovens de Ensino Médio
terão o acompanhamento necessário da Univates, por parte de professores, bolsistas, voluntários e demais
alunos da graduação, dos cursos de Comunicação Social, Pedagogia, Letras, Fotografia, Medicina e Técnico
em Comunicação Visual, para que sejam plenamente capacitados a concretizar a apropriação criativa dos
recursos tecnológicos. Nesse sentido, serão realizadas oficinas de capacitação com os estudantes do Ensino
Médio, nas próprias escolas, utilizando-se os materiais disponíveis dos próprios estudantes, com os quais
estes têm familiaridade. Visivelmente, percebe-se que há, neste projeto, o processo de retroalimentação,
tendo em vista que todas as partes envolvidas terão seus interesses atingidos, pois ganha o acadêmico em
conhecimento, ganha a comunidade em termos de benefício e ganha a instituição tendo o seu trabalho
aplicado e reconhecido.
Palavras-chave: Interpretação Textual, Literatura; Linguagem Audiovisual.
Referências: GUATTARI, Félix. As três ecologias. Campinas: Papirus,1991 GUEDES, Paulo Coimbra. Da
redação escolar ao texto: um manual de redação. Porto Alegre: UFRGS, 2002.
JAKOBSON, Roman. Aspectos linguísticos da tradução. In: Linguística e comunicação. 16. ed. São Paulo:
Cultrix, 1999.
PROENÇA FILHO, Domício. A linguagem literária. 8. ed. São Paulo: Ática, 2007.
SCHAUN, Angela. Educomunicação: reflexões, princípios. Rio de Janeiro; MAUAD, 2002.
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Você é o que come: perspectivas histórico-culturais da
alimentação para os indígenas kaingang observadas em
atividade extensionista

Resumo: Os antepassados dos indígenas Kaingang estiveram presentes em territórios da Bacia Hidrográfica
Taquari-Antas, Bacia do Rio do Sinos e do Lago Guaíba no Rio Grande do Sul, antes mesmo do contato com os
europeus, onde, durante o século XIX, e especialmente o XX, sofreram com o processo de aldeamentos, toldos e
postos indígenas, sendo expropriados de parte do tradicional território, já que, historicamente, evidenciou-se
o interesse do Estado Nacional Brasileiro por suas áreas. Os estudos têm demonstrado que os Kaingang nunca
deixaram de movimentar-se pelo tradicional território, mas sobretudo, a partir das últimas décadas do século
XX, intensificaram o processo de territorialidade sobre o espaço em contextos urbanos que também lhes
pertence por direito. Objetiva-se a partir de atividades extensionistas realizadas nas comunidades Kaingang
da Bacia do Taquari-Antas e do Lago Guaíba, identificar as permanências e desdobramentos culturaisalimentares dos Kaingang. Como metodologia, utilizou-se de levantamento bibliográfico, pesquisa de campo,
registros fílmicos, fotográficos e elaboração de diários de atividades de campo nas Terras Indígenas, realizadas
pelos bolsistas e estudantes voluntários do projeto de extensão História e Cultura Kaingang. Como resultados
parciais, tendo como base autores que estudam alimentação indígena e de atividades extensionistas,
inicialmente aponta-se a participação no 7º Encontro dos Kujàs (líderes espirituais Kaingang), ocorrido no mês
de novembro de 2018, na Terra Indígena Tope Pan, em Porto Alegre, onde observou-se alimentos típicos da
cultura Kaingang, como foi o caso do fuva, ẽmĩ e pisé, o peixe assado na taquara, bem como espigas de milho
coloridas que sempre fizeram parte das suas festividades. Historicamente, os Kaingang ocupavam as áreas
mais altas dos territórios onde habitavam, preferencialmente as matas de araucária, e, segundo relatos de
Becker (1975), a dieta alimentar indígena constituía-se principalmente de pinhão e uma grande quantidade
de raízes, frutos silvestres e tubérculos, práticas que durante as atividades extensionistas pudemos identificar
na Terra Indígena Pó Nhã Mág, município de Farroupilha. Conforme ainda Becker (1995), outro meio de
subsistência consistia-se da caça, cuja prática somente ocorria quando extremamente necessária, assim como
a agricultura de subsistência, que se dava no verão, em razão da falta de alimentos ocasionada pelo inverno.
Os plantios realizados pelos Kaingang eram, preferencialmente, de milho e mandioca, dos quais obtinham a
farinha para fazer o ẽmĩ, bolo assado nas cinzas, que por sua vez era servido acompanhado de uma planta
fervida, o fuva (Solanun nigrum), prática que também foi possível observar durantes atividades extensionista
na Terra Indígena Foxá, Lajeado. Diante do exposto foi possível constatar que a cultura Kaingang mantém-se
viva e que, mesmo com os processos impostos pelos não-índios há a luta pela preservação da tradicional
alimentação para conforme seus relatos continuarem fortes.
Palavras-chave: Kaingang. Atividade Extensionista. Alimentação. Vale do Taquari.
Referências: BECKER, Ítala Irene Basile. O índio Kaingáng no Rio Grande do Sul. 1 ed. São Leopoldo: Ed.
Unisinos, 1995. 334 p.
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BECKER, Ítala Irene Basile. Dados sobre o abastecimento entre os índios Kaingang do Rio Grande do
Sul, conforme a bibliografia dos séculos XVI a XX. In: Estudos sobre o abastecimento indígena. 2 ed. São
Leopoldo: Ed. Unisinos, 1975. 59 p.
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Atuação do projeto de extensão história e cultural
kaingang durante a realização de um kikikói, na terra
indígena kaingang foxá

Resumo: Entre os dias 7 e 10 de abril de 2018, foi realizado na Terra Indígena Kaingang Foxá, localizada
no município de Lajeado/RS, um Kikikói, ritual definido pelos antropólogos especializados em etnologia
Kaingang como o mais importante evento realizado tradicionalmente por este povo (VEIGA, 1994;
TOMMASINO, 1995). Os Kaingang são uma população de matriz linguístico-cultural Jê, formado atualmente
por aproximadamente 40 mil pessoas, sendo o terceiro maior povo indígena do Brasil. Até meados do século
XIX, esta população manteve sua autonomia política e territorial, que foi profundamente alterada pelas
frentes de conquista praticadas pelo Império brasileiro e continuadas durante o período republicano, a fim
de confinar esta população em porções exíguas do seu território, liberando outras porções para a fixação
de imigrantes europeus, além de exterminar os indígenas resistentes (LAROQUE, 2000). Durante o século
XIX e XX, os territórios Kaingang foram convertidos em aldeamentos, toldos e postos indígenas, espaços sob
a tutela oficial dos governos brasileiros. Nestes espaços tutelados, dentre as práticas estimuladas tem-se a
produção de excedentes econômicos e o culto cristão. Deste modo, lideranças espirituais tradicionais foram
enfraquecidas, o que prejudicou a realização do Kikikói, que no século passado foi registrado raríssimas vezes,
por pesquisadores. O objetivo do presente trabalho é apresentar a atuação do Projeto de Extensão História e
Cultura Kaingang como parceiro da comunidade Foxá na realização deste evento. A metodologia do trabalho
é qualitativa, de abordagem etno-histórica, sendo procedimentos metodológicos a revisão bibliográfica,
elaboração de diários de campo e a produção de registros audiovisuais. Foram utilizados como referenciais
teóricos autores que discutem História, Cultura e Educação. As atividades que culminaram na realização do
evento foram iniciadas meses antes, consistindo em reuniões que envolveram diferentes órgãos, públicos
ou não. A participação dos bolsistas e voluntários do Projeto de Extensão concentrou-se principalmente na
redação de documentos necessários à realização da festividade. Não obstante, a comunidade solicitou que
o Projeto de Extensão atuasse na divulgação do evento e captação de possíveis visitantes. Nesta esteira,
houve envolvimento significativo dos bolsistas e estudantes voluntário, confluindo para a presença de muitos
visitantes externos. Entende-se que se tratou de uma oportunidade de vivenciar a educação intercultural, de
modo que todo o protagonismo do evento foi da comunidade, que pôde contar suas histórias, falar de sua
mitologia e demonstrar plenamente sua cultura para os não indígenas.
Palavras-chave: Kikikói. História Indígena. Extensão Universitária.
Referências: LAROQUE, Luís Fernando da Silva. Lideranças Kaingang no Brasil Meridional (1808-1889).
Pesquisas. Antropologia nº 56. São Leopoldo: Instituto Anchietano de Pesquisas/Unisinos, 2000.
TOMMASINO, Kimiye. A história dos Kaingáng da bacia do Tibagi: uma Sociedade Jê Meridional em
movimento. 1995. 348f. Tese (Doutoramento em Antropologia) - FFLCH, USP, São Paulo, SP, 1995
VEIGA, Juracilda. Organização social e cosmovisão Kaingang: uma introdução ao parentesco, casamento e
nominação em uma sociedade Jê Meridional. 1994. 224f. Dissertação (mestrado em Antropologia Social) PPGAS, UNICAMP, Campinas, SP, 1994.
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De lendas para curtas: o protagonismo estudantil na
exploração de gêneros textuais diversificados

Resumo: Oportunizar à educação básica uma experiência diferenciada de aprendizagem por meio do
envolvimento mais efetivo das mídias audiovisuais e de tecnologias diversas pode potencializar a construção
de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades que os estudantes levam para a vida toda. Nesse sentido,
a edição de 2018 do projeto de extensão Alter - linguagem e tecnologia potencializando redes colaborativas de
aprendizagem (Eixo Linguagem e Tecnologia do projeto Veredas da Linguagem) proporcionou aos alunos do
quinto ano da Escola Estadual Otília Corrêa de Lima, no segundo semestre de 2018, a exploração de múltiplos
gêneros textuais. O objetivo do projeto com essa turma foi trabalhar com a linguagem, principalmente com
a transposição de um gênero textual para outro (lendas em curtas), explorar a expressão oral e corporal, que
tanto carece de atenção nos ambientes educacionais da atualidade, e envolver a tecnologia por meio do uso
das mídias audiovisuais. A proposta pedagógica foi iniciada com o estudo das lendas gaúchas Negrinho do
Pastoreio, Sepé Tiaraju, João de Barro e a Lenda da Erva-mate, através do trabalho conjunto com a professora
responsável pela turma. Após este momento, os alunos começaram a produção dos roteiros, que foi dividida
em duas partes: 1) levantamento do que seria necessário para a construção de um curta, como locais e
roupas, e identificação das cenas que comporiam o vídeo; 2) descrição detalhada das cenas e escrita das falas
dos personagens. Cada integrante de cada grupo ficou com uma cópia do roteiro para que pudessem estudar
suas falas até o dia da gravação. Iniciaram com a gravação das narrações, no laboratório de rádio da Univates,
para depois gravarem as cenas pelos ambientes da universidade, tanto externos quanto internos. Ao fim
deste processo, os vídeos foram reunidos em pastas para a oficina de edição oferecida por um funcionário
da Univates, o qual ensinou aos alunos como editar suas produções. No final das ações, foi organizada
uma mostra de vídeos na escola, na qual pôde-se apreciar as lendas transpostas em mídia audiovisual. No
decorrer dessas ações, o trabalho colaborativo entre o professor da escola e os integrantes do projeto teve
grande peso para que as atividades se efetivassem. Como resultados alcançados pelo projeto destacamse: o envolvimento e a motivação das crianças com todas as etapas do processo (transposição, gravação e
edição); a autoria e criatividade dos estudantes em relação às produções; o desenvolvimento da competência
leitora e da expressão oral e corporal. A coordenadora pedagógica da escola destaca, ainda, a importância
da adoção da metodologia de projetos, perspectiva que vem sendo incentivada pela escola para trabalhar
os conteúdos escolares. Considerando a necessidade de promover mudanças na cultura escolar, no que se
refere à diversificação de práticas pedagógicas, visualiza-se a necessidade de dar continuidade ao projeto.
Nesse sentido, para o ano de 2019, o projeto estará atuando junto ao sexto ano, ampliando as ações que, ao
relacionar tecnologias digitais e aprendizagem da linguagem, tenham o aluno como autor e protagonista de
sua própria produção, gerando engajamento e empenho na construção colaborativa de conhecimento.
Palavras-chave: Linguagem. Tecnologia. Projetos de aprendizagem.
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Contribuições da Mostra Científica Itinerante:
avaliação de gestores e professores

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise das avaliações respondidas pelos gestores
e professores das escolas que foram contempladas com a Mostra Científica Itinerante (MCI), uma das ações
do projeto Redes, em 2018. O projeto Redes Interdisciplinares: Desvendando as Ciências Exatas e Tecnológicas
tinha como objetivo fomentar a educação em Ciências Exatas em uma perspectiva interdisciplinar, divulgando
e difundindo o conhecimento científico e tecnológico junto à população do Vale do Taquari/RS e arredores,
oportunizando a formação cidadã dos estudantes universitários. A MCI era uma de suas ações a qual fomentava
a divulgação de conhecimentos científicos para alunos das escolas de Educação Básica e comunidade em
geral, aproximando comunidade e universidade a partir de atividades que envolvem diferentes campos de
conhecimento das Ciências Exatas, desenvolvidas, em sua maioria, na forma de oficinas. Tais atividades
eram planejadas pelo grupo de extensão (professores, voluntários e bolsistas) e os bolsistas e voluntários do
projeto eram responsáveis tanto pela organização dos materiais como pelo desenvolvimento das oficinas,
tendo a orientação e acompanhamento dos professores. Estas ocorriam nas escolas que eram contempladas
para receber a Mostra, num período de dois turnos. No ano de 2018 foram realizadas oito MCIs em escolas
de municípios distintos do Vale do Taquari. Após realizada a Mostra, a escola recebia por meio de formulário
eletrônico do google drive um questionário para ser respondido pelos gestores e professores com o intuito de
avaliar a MCI, a forma como cada instituição se preparou para receber a Mostra, a possível continuidade de
atividades interdisciplinares e lúdicas nas salas de aula e um espaço para sugestões como forma de qualificar
o trabalho. Para este trabalho foram analisados cinco questionários, que foram os que tivemos de retorno
das nove escolas que foram enviados. A partir de sua análise pode-se perceber que o projeto Redes foi bem
avaliado pelas instituições, tanto considerando a atuação dos bolsistas e voluntários como a ludicidade e
interação das atividades desenvolvidas. Um ponto a ser destacado foi a metodologia utilizada para abordar os
conteúdos nas oficinas, que se vale de atividades práticas, com envolvimento direto e constante dos alunos.
Além disso, todos evidenciaram a importância da interdisciplinaridade das atividades, bem como da sua
característica dinâmica e lúdica. Outro ponto destacado foi a qualidade pedagógica do material utilizado, além
da articulação entre os conteúdos das oficinas e os trabalhados em sala de aula e a possibilidade de os alunos
fazerem algo novo dentro do próprio espaço da escola. Quanto ao impacto que as atividades desenvolvidas
na MCI tiveram na escola e na sala de aula, em algumas escolas foram desenvolvidas atividades com a
metodologia de trabalho semelhante à utilizada na Mostra, proporcionando novos momentos de integração
entre alunos, professores e o conteúdo trabalhado em sala de aula. Desta forma pode-se inferir que o
projeto Redes Interdisciplinares desvendando as ciências exatas e tecnológicas teve um impacto positivo na
comunidade, deixando bons frutos para as instituições que foram atendidas por meio da Mostra Científica
Itinerante, contribuindo para reforçar o caráter da extensão como princípio de aprendizagem e como espaço
vital para a potencialização dos diálogos entre comunidade e universidade.
Palavras-chave: Mostra Científica Itinerante. Divulgação científica. Interdisciplinaridade. Extensão. Ciências Exatas.
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Pensamento nômade: experimentações artísticas e troca
de saberes entre universidade e comunidade

Resumo: O projeto Pensamento Nômade, que iniciou em 2013, tem como objetivo promover atividades
culturais e artísticas aos estudantes do turno integral das instituições parceiras, de forma a desenvolver
uma formação ético-estética. Atualmente, as ações ocorrem na Escola Estadual de Ensino Fundamental São
João Bosco e nos três Centros da Sociedade Lajeadense de Atendimento à Criança e ao Adolescente - SLAN,
instituições localizadas no município de Lajeado/RS. Através das ações realizadas no referido projeto, buscase qualificar o ensino em tempo integral. Desse modo as ações de extensão são elaboradas, levando em
consideração a realidade e as demandas das comunidades parceiras. Esta troca e produção de saberes, entre
a Universidade e a Comunidade, tem como protagonistas os acadêmicos de diversos cursos (Design, Design
de Moda, Fotografia, Pedagogia, Psicologia, Educação Física e Comunicação Social), que juntamente com os
professores, definem temas a serem trabalhados, além de ministrarem as atividades. Tais práticas, realizadas
de forma interdisciplinar, contribuem para a formação acadêmica e humana dos estudantes, pois ao construir
vínculos com a realidade local vivenciam experiências articuladas com a compreensão das formas de vida e
necessidades dos sujeitos, favorecendo o desenvolvimento regional. Nas experimentações propostas, buscouse, explorar variados temas, para a promoção das oficinas: a dança, a fotografia, os exercícios de criação, os
jogos pedagógicos, a estamparia e pop art. No vigente ano, há parceria com o Grupo de Pesquisa Currículo,
Espaço, Movimento (CEM/CNPq/Univates), por meio da proposta “Objetos de pensar”, a qual contempla a
elaboração de exercícios de criar perguntas/questões/indagações/problematizações, que necessariamente
não precisam de respostas, exercícios que coloquem o pensamento a se mover, saindo dos lugares comuns,
dos clichês, das coisas já ditas e pensadas. Durante o semestre 2019A, serão criados objetos de pensar com as
crianças das escolas parceiras. Os mesmos serão expostos no SESC Lajeado/RS e posteriormente publicados
em um livro. Além das possibilidades de aprendizado proporcionadas às crianças, as atividades desenvolvidas
oportunizam experiências que contribuem para a formação dos acadêmicos voluntários.
Palavras-chave: Nomadismo. Formação Pedagógica. Educação Integral. Experiência. Formação Ético-Estética.
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Percepções e comportamento empreendedor de alunos do
Ensino Médio no Vale do Taquari - RS

Resumo: O conceito e as percepções de empreendedorismo vêm sofrendo grandes mudanças ao longo
das últimas décadas, novas formas de empreender acabam de surgir no mercado empreendedor para
complementar as formas tradicionais. Atualmente, pode-se ainda perceber uma grande carência na educação
de ensinos fundamental e médio no nosso país, com pouca abordagem de educação financeira e conhecimentos
básicos de como empreender. O espírito empreendedor é um potencial de qualquer ser humano e necessita
de condições indispensáveis para se materializar e produzir efeitos. Entre essas condições estão o ambiente
macro, a democracia, a cooperação e a estrutura de poder tendendo para a forma de rede (DOLABELA, 2003).
Diante disso, o objetivo do presente estudo, de abordagem qualitativa, através de ações do projeto de extensão
de Educação Empreendedora e Financeira, realizadas em parceria com a disciplina de Empreendedorismo,
ofertada pelo Centro de Gestão Organizacional de uma universidade localizada na região do Vale do Taquari/
RS, é analisar e entender as percepções e o comportamento empreendedor de alunos do ensino médio do Vale
do Taquari, Rio Grande do Sul. Nas oficinas, desenvolvidas pelos graduandos, foram abordados assuntos como
conceitos de empreendedorismo, tipos de empreendedor, características e atitudes dos empreendedores, e
práticas empreendedoras. No total, foram 111 graduandos capacitados, acompanhados pelos professores
do projeto, que desenvolveram as atividades em 13 escolas do Ensino Médio do Vale do Taquari. Assim, foi
possível que aproximadamente 415 alunos do Ensino Médio participassem das oficinas oferecidas. No início
e ao final das oficinas realizadas, os graduandos aplicaram um questionário como instrumento de coleta
de dados, o qual apresentava 18 questões abertas e fechadas envolvendo os conteúdos trabalhados e as
atividades realizadas durante as oficinas. De acordo com os resultados obtidos 52,54% indicavam nenhum ou
pouco conhecimento sobre empreendedorismo antes das oficinas serem realizadas. Este número caiu para
6,30% ao final das atividades. Apenas 33,0% não exerce atividade profissional e 69,71% querem ser donos
de seus próprios negócios, sendo que 5,6% já são proprietários de alguma empresa. A partir dos resultados
percebe-se a carência de aprendizagem e percepção sobre o tema de empreendedorismo por parte dos
alunos das escolas de ensino médio do Vale do Taquari. A importância de abordar o tema dentro das escolas,
desde o início da vida escolar, pode contribuir e ajudar na formação de novos empreendedores ou despertar
o interesse de buscar novas informações sobre o assunto durante sua formação. Os dados mostram que
o primeiro contato com o tema tem ocorrido principalmente via palestras, com 26,81%, e com alguém da
família (23,59%). Outros meios como televisão, internet e cursos de profissionalização caminham junto na
chegada inicial de informações. Conclui-se, portanto, que o Empreendedorismo, tema estudado e abordado
neste estudo, desperta grande curiosidade nos jovens que buscam melhorar sua classe social, e demonstram
interesse na autonomia de gerar sua própria renda.
Palavras-chave: Empreendedorismo. Ensino Médio. Vale do Taquari.
Referências: DOLABELA, Fernando. Pedagogia Empreendedora. São Paulo: Editora de Cultura, 2003.
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Interarte: a inclusão social por meio da arte

Resumo: Este trabalho apresenta ações realizadas no ano de 2018, pelo Projeto de Extensão Interarte da
Universidade do Vale do Taquari - Univates. O Projeto, em seu quinto ano de atividades extensionistas, busca
promover interações entre a comunidade de Lajeado e região e a universidade, tendo a arte como tema
mediador para a inclusão social de pessoas com deficiências físicas ou mentais, bem como estudantes de
ensino fundamental em situação de carência e vulnerabilidade social. Com base no Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil (1998, p. 36) “É considerada Escola Inclusiva aquela que abre espaço para
todas as crianças, abrangendo aquelas com necessidades especiais. O principal desafio da Escola Inclusiva é
desenvolver uma pedagogia centrada na criança, capaz de educar a todas, sem discriminação, respeitando
suas diferenças; uma escola que dê conta da diversidade das crianças e ofereça respostas adequadas às
suas características e necessidades, solicitando apoio de instituições e especialistas quando isso se fizer
necessário.” As atividades propostas pelo projeto visam contribuir e incentivar os participantes para que
sejam seres criativos, pensantes e socializadores uma vez que trabalham em grupos na construção de objetos
tridimensionais. Para a construção das obras de arte, são utilizados materiais de baixo custo como, jornal, cola
feita à base de água e farinha, fita adesiva, papel Kraft e tinta tempera. “A Arte, por ser uma área universal,
possibilita o sujeito a instigar seus sentidos, imaginação, vivencias, ações, pensamentos, criações, pois ela
propicia em seu fazer artístico a consciência da existência individual e social do indivíduo. Situando-o no mundo
que o cerca, e conscientizando-se de que faz parte na construção de sua realidade histórica. Da mesma forma
que:” [...] Ao transformarmos as matérias, agimos, fazemos. São experiências existenciais - processos de
criação - que nos envolvem na globalização, em nosso ser sensível, no ser pensante, no ser atuante. Formar é
mesmo fazer. É experimentar. (OSTROWER, 2003, p. 69). A metodologia consiste em capacitar os acadêmicos
voluntários para participarem das ações, as quais são organizadas em dois momentos. No primeiro momento,
o objeto tridimensional é construído, e no segundo são realizando os acabamentos das obras. O Interarte tem
impactado significativamente e diretamente na construção de uma comunidade mais envolvida com a arte. O
Projeto também traz ganhos fundamentais para os acadêmicos participantes, as relações interpessoais que se
dão durante as ações, entre sujeitos que possuem singularidades, classes sociais e ideais diferentes, ampliam
o olhar e a empatia pelo próximo o que é fundamental na formação do ser humano. Os resultados obtidos
no ano proposto foram 47 oficinas realizadas com a comunidade, somando um total de 747 participações.
As atividades se deram em 8 diferentes instituições sendo Escolas de Ensino Fundamental, Associação dos
Deficientes Físicos de Lajeado (ADEFIL) e Associação de Pais e Amigos (APAE).
Palavras-chave: Extensão universitária. Arte. Inclusão.
Referências: Nunes, Maria José, Ferrari, Beatriz Brochado Stramare. ARTE COMO MEIO DE SOCIALIZAÇÃO
E INCLUSÃO DO INDIVÍDUO. http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/
producoes_pde/2013/2013_uenp_edespecial_artigo_maria_jose_nunes.pdf
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.
Referencial curricular nacional para a educação infantil: formação pessoal e social. Brasília: MEC/SEF, v.01,
1998. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf>. Acesso em: 30 mar.
2019.
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Ensinando história: o projeto arqueólogo por um
dia - história e natureza e suas contribuições para a
socialização do conhecimento

Resumo: O projeto “Arqueólogo por um dia: História e Natureza” atua com estudantes da Educação
Básica, séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, nas escolas públicas e privadas, priorizando os
atendimentos na região do Vale do Taquari, RS. A concepção do projeto é voltada à prática extensionista e
visa apresentar temas relacionados à Arqueologia, pré-história, patrimônio e Educação Patrimonial. Desta
forma, o projeto atende duas demandas - entre outras que compõe a estrutura - são elas: a divulgação das
pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Arqueologia/MCN/Univates e a possibilidade de prática em sala
de aula, pelos estudantes que atuam como bolsistas extensionistas. A metodologia da ação desenvolvida nas
escolas pode ser dividida em duas etapas. A etapa teórica, realizada na parte da manhã, quando os bolsistas
envolvidos com o projeto apresentam aos estudantes os temas já citados, sanando as dúvidas dos mesmos
para que, na segunda etapa - na parte da tarde - os alunos possam pôr em prática na forma de escavação,
em um sítio arqueológico simulado. Ainda no turno da tarde, são confeccionados potes de cerâmica feitos de
argila no mesmo modo de produção das antigas oleiras Guarani, técnica abordada durante as atividades no
turno da manhã. As oficinas do projeto tiveram início em 2003, como uma atividade de Educação Patrimonial.
O conjunto de atividades mantém-se desde então, observando entretanto, os dados científicos acrescentados
pela pesquisa acadêmica e alinhando-se às discussões didático-pedagógicas da Educação Básica. O ano de
2006 é um marco importante nesse contexto, pois é o momento em que o Arqueólogo por um dia passa
por modificações, caracterizando-o como um projeto de extensão universitária. Anteriormente ocorria em
conjunto com o projeto de pesquisa e após esta alteração, passa a atuar de forma independente, tendo como
base os dados das pesquisas realizadas em laboratório. O projeto foi descontinuado entre os anos de 2015
a 2017, voltando às atividades no ano de 2018, sendo realizado do início de agosto até o fim de dezembro,
tendo como resultados ações em 12 municípios, abrangendo 14 escolas e atendendo 319 alunos. Através das
atividades de avaliação do projeto feitas no fim de cada encontro, conclui-se que os objetivos foram atingidos.
As relações com as escolas e os professores se mantêm, e possibilitam novas visitas no ano de 2019.
Palavras-chave: Arqueologia. Educação Patrimonial. Vale do Taquari.
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Ações interdisciplinares: Saúde do Trabalhador e
Capacitações de Agentes Comunitários de Saúde

Resumo: O projeto de extensão “Cuidados em Saúde do Trabalhador e Capacitações de Agentes Comunitários
de Saúde do bairro Santo Antônio, Lajeado, RS”, surgiu em 2019A e está vinculado ao Programa “Saúde e
Qualidade de Vida” da Universidade do Vale do Taquari - Univates. O projeto busca promover a integração
entre comunidade foco, discentes e docentes por meio da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão.
A extensão universitária constitui um processo acadêmico em que o estudante seja protagonista de sua
formação e agente de transformação social, estimulando a formação de um profissional crítico, reflexivo e
humanista quanto às demandas da sociedade. O trabalho do extensionista, em conjunto com os integrantes
da comunidade atendida, possibilita autonomia em construir e transformar a realidade social. Além disso,
contribui com a formação profissional, visto que esta interação com a sociedade servirá de referência na
formação técnica para solução dos problemas que serão enfrentados na futura carreira. O projeto objetiva
promover ações interdisciplinares de cuidados em saúde do trabalhador e em capacitações dos Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) da Estratégia da Saúde da Família (ESF) do bairro Santo Antônio, Lajeado,
RS. Os encontros ocorrem semanalmente, em todas as terças-feiras à tarde, na referida ESF, onde a equipe
interdisciplinar de estudantes dos diversos cursos de graduação do Centro de Ciências Biológicas da Saúde
(CCBS) da Univates se integra com a comunidade foco, no caso, a equipe multiprofissional da ESF. Por meio
da escuta ativa, frente às demandas apresentadas por esta comunidade, vem sendo realizada a construção
coletiva das propostas de intervenção e cuidado pelas equipes interdisciplinares. Para isso, são consideradas
as etapas de observação da realidade, onde os estudantes têm a oportunidade de teorizar e assim elaborar
hipóteses usando os princípios do método Arco de Maguerez. As equipes interdisciplinares são amparadas
por meio da tutoria de dois professores, com o auxílio de uma bolsista, acompanhados de um diário de
campo, no qual efetuam os registros das intervenções realizadas, bem como dos resultados esperados,
com a finalidade de avaliar os efeitos das ações, acompanhar a evolução das estratégias e planejar futuras
propostas de intervenção. Por meio de um questionário, espera-se mensurar o impacto social, pessoal e
profissional à comunidade atendida e aos discentes voluntários e, caso necessário, o replanejamento de
seus objetivos e ações. O projeto possibilitará, aos estudantes, a oportunidade de vivências extensionistas a
partir de um contato direto com a realidade social, do trabalho em equipe interdisciplinar e da aplicação dos
conhecimentos adquiridos em sala de aula, praticando a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão. Além
disso, o projeto também possibilitará a retroalimentação entre Universidade e comunidade foco proveniente
da prática de atividades que visam a socialização do conhecimento, contribuindo para a melhora da qualidade
de vida destes indivíduos de forma a fortalecer as práticas cidadãs dos estudantes.
Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Saúde da Família. Interdisciplinar. Extensão.
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Educação Patrimonial e práticas docentes no âmbito do
projeto de extensão Arqueólogo por um dia: História e
Natureza

Resumo: O trabalho consiste em apresentar a atividade extensionista realizada nas escolas com estudantes
da educação básica, Ensino Fundamental, séries finais e Ensino Médio. As ações abrangem principalmente
a região geopolítica do Vale do Taquari/RS. Havendo disponibilidade de agenda, outras regiões podem
demandar as atividades. O projeto Arqueólogo por um dia é oferecido desde 2003. Inicialmente como uma
atividade de Educação Patrimonial oferecida pelo Laboratório de Arqueologia da Univates, par e passo
atingiu a configuração de Projeto de Extensão. As atividades realizadas no ambiente escolar abrangem
todas as etapas do trabalho de um arqueólogo, abordando seu objeto de estudo como patrimônios (Lemos,
2006). Desta forma, atende-se a premissa da Educação patrimonial que visa, justamente educar a partir
do patrimônio, buscando a valorização de identidades locais (Horta, 1999). Além das questões técnicas
do trabalho em campo, os estudantes são estimulados a pensar acerca das evidências arqueológicas e o
ambiente onde se verificam os sítios arqueológicos, principalmente aqueles pesquisados na região onde está
inserida a instituição de ensino que frequentam. O projeto permite que se estabeleçam conexões com os
conteúdos mobilizados nas matrizes curriculares da Educação Básica. Tanto no Ensino Fundamental quanto
no Ensino Médio, os currículos preconizam o desenvolvimento de competências e habilidades em relação ao
entendimento da inserção humana nas dinâmicas de cada contexto socioambiental. As atividades, portanto,
instigam conhecimentos transdisciplinares abarcando áreas como História, Geografia e Ciências. Dessa forma
preocupa-se em rediscutir os nexos entre realidade e conhecimento, entre teoria e práxis, entre objetividade
e subjetividade, entre ser e conhecer, entre o saber formal e os saberes tradicionais. As propostas pedagógicas
assentam-se nas teorias de Morin (2004) e Leff (2004), no intuito de integrar esses pares aparentemente
opostos, excludentes, em saberes geradores de sentidos, tanto de uma ordem social quanto ambiental.
O objetivo do trabalho é apresentar a relevância dos patrimônios e da educação patrimonial, que não
sejam sob uma perspectiva do senso comum. São utilizados como procedimentos metodológicos, para o
desenvolvimento do projeto, revisões bibliográficas, atividades na comunidade escolar, registros fotográficos,
elaboração de diários de campo e análise dos relatórios. A partir da análise realizada, dos relatórios de campo
e avaliações dos alunos sobre o projeto, percebe-se que os pré-conceitos verificados estão relacionados à falta
de conhecimento, bem como, à dissociabilidade do homem e o ambiente. A partir das produções textuais
dos estudantes apresentadas aos bolsistas como relatório de campo, percebe-se que, paulatinamente, alguns
conceitos são revistos a partir do aprendizado propiciado. O projeto, que foi descontinuado entre os anos de
2015 a 2017, volta as atividades no ano de 2018, sendo realizado do início de agosto até o fim de dezembro
Como resultados quantitativos, foi possível aplicar o Arqueólogo por um dia em 12 municípios, abrangendo
14 escolas e atendendo 319 alunos.
Palavras-chave: Patrimônio. Arqueologia. Educação Patrimonial.
Referências: HORTA, Maria de L. P.; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Q. Guia básico de educação
patrimonial. Brasília: IPHAN, Museu Imperial, 1999.
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A extensão como transformação das comunidades no Vale
do Taquari

Resumo: O projeto de extensão Patrimônio Vivo tem por objetivo promover uma consciência transformadora,
que privilegie o reconhecimento do patrimônio cultural presente em diversas comunidades do Vale do Taquari.
Por meio de ações de educação patrimonial, possibilita aos envolvidos compreender a diversidade cultural das
tradições e manifestações imateriais e materiais que nos cercam. A comunidade foco envolve representantes
das prefeituras municipais e entidades comunitárias organizadas. O Projeto teve seu início no ano de 2018
com ações nos municípios de Santa Clara do Sul e Forquetinha. As atividades seguem continuamente em
2019 nesses municípios, tendo em vista a riqueza cultural que tem sido revelada, sendo que no ano de 2019 o
foco também se estende para a cidade de Cruzeiro do Sul, em busca do reconhecimento da cultura açoriana,
predominante neste município. Para retomar a memória e manter o legado histórico, as atividades realizadas
no projeto, pelos voluntários e bolsistas, são organizadas tendo como base os procedimentos metodológicos
do Guia de Educação Patrimonial do IPHAN. Inicia-se com a capacitação dos estudantes voluntários, que são os
mediadores nas ações que ocorrem em grupos. Nas ações, ocorrem dois momentos importantes. No primeiro,
os estudantes realizam uma breve explicação sobre os conceitos de patrimônio material, imaterial e natural; e
no segundo, através de imagens, a comunidade, organizada em rodas de conversa, é incentivada a destacar os
bens culturais que estão presentes no contexto local. O projeto busca provocar mudanças sobre o modo de ver
o patrimônio material e imaterial, resgatando a memória social coletiva e identificando suas potencialidades
no cenário local. A partir das ações já realizadas, principalmente no município de Santa Clara do Sul é possível
observamos um grande contributo para o resgate de sua história, de seus traços identitários e de sua autoestima,
valorizando de maneira ativa o patrimônio cultural que a elas pertencem, contribuindo para a proteção e a
conservação eficazes. A partir das ações, percebe-se a retomada da autoestima das comunidades, que, por falta
de diálogo com pessoas externas à sua rotina, acabam se desmotivando em relação aos assuntos que envolvem
o passado. Aliado a isso, em muitos casos, as gerações futuras, como filhos e netos, já não se interessam por
tais assuntos familiares. Portanto, ao receber um grupo de estudantes engajados na busca pelo conhecimento
da história local e da dinâmica da vida naquele lugar, os membros da comunidade sentem-se entusiasmos a
relatarem a história do lugar, a trajetória de suas famílias naquele território, as tradições que foram passadas de
geração em geração e as recordações das edificações que ainda restam daquele contexto histórico e, por algum
motivo, marcaram suas memórias. No caso de Santa Clara do Sul, importantes edificações foram identificadas
nas rodas de conversa com a comunidade, como a antiga Fábrica de fumo, pertencente à família Brönstrup e
o Monumentos dos Maragatos. Os caminhos da preservação de bens patrimoniais culturais iniciam-se pelo
reconhecimento da população de determinada localidade. Esse conhecimento pode significar uma ação efetiva,
de transformação em respeito e admiração. Nesse sentido, reforça-se a importância das relações que têm sido
estabelecidas pelo Projeto Patrimônio Vivo, pois os valores e as tradições de um povo se enriquecem em contato
com outras culturas.
Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Extensão Universitária. Educação Patrimonial.
Referências: GUIA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DO IPHAN http://portal.iphan.gov.br/uploads/temp/guia_
educacao_patrimonial.pdf. Acesso em 25 de março de 2019.
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Resgate do patrimônio cultural edificado do Vale do
Taquari, contributos da extensão universitária

Resumo: O patrimônio cultural brasileiro, segundo a Constituição Federal (BRASIL, 1988), entende-se como
bens materiais e imateriais que contenham referências dos grupos sociais que formam o Brasil. No caso do Vale
do Taquari, o patrimônio cultural está fortemente relacionado com os processos históricos de povoamento
indígena, africano e europeu. O patrimônio material representado nas manifestações arquitetônicas, ou seja,
no patrimônio edificado, tem-se destacado, onde, através das técnicas construtivas e organização dos sítios,
têm revelado os valores culturais históricos de cada cidade. No entanto, percebe-se um contínuo abandono e
destruição dessas construções, aliado à ausência de políticas públicas de valorização e proteção desses bens.
A partir desta problemática local, a Universidade do Vale do Taquari - Univates, desenvolve ações de educação
patrimonial, promovidas pelo projeto de extensão Patrimônio Vivo. Envolvendo estudantes, docentes e a
comunidade, na busca pelo resgate e valorização do patrimônio cultural presente nos municípios que compõem
a região, considerado especialmente, o patrimônio cultural materializado pelas expressões arquitetônicas e
suas interfaces com as manifestações imateriais. Posenato (2015) define a arquitetura como um documento
vivo da existência de uma sociedade dentro de um determinado momento histórico, sendo uma fonte de
informação preciosa. A edificação revela sentimentos humanos, como a razão e a emoção, que juntas buscam
organizar o espaço. A razão, envolvida nas questões materiais, busca proteção das intempéries, segurança e
organização do mobiliário e circulações. Enquanto que a emoção revela, muitas vezes de maneira inconsciente,
os valores simbólicos de como o ser humano se reconhece no mundo. Podemos compreender a arquitetura
como sendo a cartografia da sociedade que erige. Segundo a Carta de Brasília (1995) os edifícios e lugares são
portadores de mensagens ou argumentos que os definem como patrimônio de um território e comunidade.
As memórias e as referências são estabelecidas a partir da função, que causa efeitos positivos na vida do
homem. Por isso é importante que a mensagem original seja mantida, assim como as mensagens seguintes,
consequentes das novas circunstâncias culturais, assumindo um processo dinâmico e evolutivo, que confere
autenticidade ao patrimônio cultural. Entretanto, Meira (2004), explica que nem todas as construções de
uma cidade são reconhecidas como patrimônio cultural, pois a escolha de determinados elementos, lugares,
manifestações ou arquitetura que irá se constituir em material de referência da construção e reconstrução
da história é feita através da significação do valor que o espaço tem para a sociedade. Assim, as edificações e
sítios de valor de histórico-cultural precisam ser reconhecidos pelas comunidades a qual pertencem, para que
possam vir a ser valorizados e protegidas por políticas que garantam sua salvaguarda, caso contrário, estes
bens continuarão a desaparecer gradativamente devido a ação do tempo e do homem. Estabelecida esta
importância, o presente projeto de extensão, a partir das ações nas comunidades, tem sido um meio efetivo
para a recuperação do legado cultural e dos traços identitários das comunidades, em especial no âmbito da
arquitetura, contribuindo de maneira ativa com a salvaguarda do patrimônio cultural do Vale do Taquari.
Palavras-chave: Patrimônio cultural. Patrimônio histórico edificado. Extensão Universitária. Educação
Patrimonial. Vale do Taquari.
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Projeto ponte de espaguete: ensino de Engenharia
voltado para prática

Resumo: A ponte de espaguete se trata de um protótipo de ponte utilizando massa espaguete e colas
especiais na sua confecção, sendo que, após construída e curada, é colocada em um aparato onde são
aplicadas cargas no protótipo até sua ruptura. A intenção é que dentro de padrões de medidas e materiais
pré-estabelecidos, a ponte suporte a maior carga possível. No Brasil, o desenvolvimento deste tipo de
projeto começou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) voltada aos estudantes do curso
de graduação em Engenharia Civil. Na Univates a prática iniciou também voltada, primeiramente, aos
estudantes de Engenharia Civil, mas em um segundo momento passou a abranger também estudantes de
outros cursos, como Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Arquitetura e Urbanismo entre outros.
Inclusive foi criada a competição como integrante do Technology Day, evento de competições voltadas a
temas que envolvem tecnologia que ocorre durante o CCTEC (Congresso de Ciência e Tecnologia do Vale do
Taquari promovido pela Univates). Para maior abrangência desta metodologia surgiu também a inicitativa
de aplicar o processo de montagem e quebra da ponte, sem a etapa de projeto e dimensionamento, em
escolas de Ensino Médio, sendo uma proposta extensionista, com o intuito de aproximar a comunidade
universitária da comunidade escolar do ensino básico. O projeto extensionista é desenvolvido nas escolas da
seguinte maneira: os estudantes bolsistas e também voluntários da Univates acompanhados de professores
vão até as escolas onde organizam os estudantes do ensino médio em grupos, sendo que cada grupo recebe
o projeto impresso e todos materiais necessários para confecção da ponte. Os estudantes do ensino superior
orientam sobre a construção e explicam conceitos relacionados a conteúdos teóricos de maneira muito lúdica
auxiliando os estudantes do ensino básico na compreensão e montagem do protótipo. Existe uma troca de
conhecimentos, de forma que os estudantes do ensino médio passam a conhecer alguns conceitos voltados
principalmente a Engenharia de forma muito intuitiva. Ao passo que o estudante do ensino superior tem
nesse momento a consolidação desses conceitos, já que explica para outras pessoas, necessitando formular
em palavras simples conceitos mais complexos que aprendeu em disciplinas. Além disso, o ambiente das
oficinas é sempre de colaboração e cooperação, estimulando o trabalho em grupo. O teste de carga dos
protótipos, quebra das pontes, também ocorre na oficina, mas em um outro dia para que as colas tenham
secado e o protótipo tenha atingido resistência. Visando promover ainda mais este projeto extensionista,
em 2018, foi criada nova categoria no Technology Day: competição de pontes de espaguete voltada para
equipes formadas unicamente por estudantes do ensino médio. Nesta primeira experiência duas escolas
participaram, entretanto, observando o feedback desta iniciativa pretende-se expandir a categoria para que
em 2019 mais escolas se envolvam na competição. Portanto o projeto ponte de espaguete, seja aplicado nas
disciplinas dos cursos de graduação, seja aplicado como projeto extensionista, tem despertado continuamente
o interesse dos estudantes, se mostrando um método adequado de apresentação de conceitos relacionados
a Engenharia, mas também uma atividade de socialização.
Palavras-chave: Ponte de Espaguete. Projeto de Extensão. Technology Day.
Nome dos autores: Luana Compagnoni
Orientador: Gabriela Laste e Cátia Viviane Gonçalves
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Ações interdisciplinares de cuidado em saúde na
primeira infância

Resumo: O projeto de extensão “Ações Interdisciplinares de Cuidado em Saúde na Primeira Infância”
desenvolve suas ações desde janeiro de 2019, e está vinculado ao programa “Saúde e Qualidade de Vida”
da Universidade do Vale do Taquari - Univates. Os primeiros anos de vida (de 0 a 5 anos) são fundamentais
para o desenvolvimento humano em todos os seus domínios: motor, psicossocial e cognitivo. O objetivo
do projeto é promover ações interdisciplinares de cuidado em saúde na primeira infância em uma escola
de educação infantil localizada no bairro Santo Antônio, em Lajeado/RS. Como referencial metodológico
o projeto baseia-se no Arco de Maguerez, que se fundamenta em cinco passos: observação da realidade
(contextualização), pontos-chave (fórum de discussão), teorização (leitura), hipóteses e soluções, aplicação
a realidade (atividade de aplicação). Os acadêmicos voluntários do projeto são acadêmicos dos cursos de
psicologia, farmácia, biologia, fisioterapia, nutrição, enfermagem, odontologia e biomedicina da Univates. A
observação da realidade foi realizada através de visita à escola e acompanhamento das atividades de rotina
das crianças com observação direta. Para definição dos pontos-chave realizou-se uma conversa com a equipe
diretiva da escola, alunos e professores da Univates, na qual foram expostos os problemas observados e
eleito aqueles mais evidentes: relacionamento interpessoal e higienização. Na fase de teorização houve
busca por bibliografias específicas e resgate de conhecimentos prévios dos alunos adquiridos em disciplinas
dos seus cursos. Para um primeiro encontro com as crianças foram elaboradas atividades com objetivos
de: estabelecimento de vínculo e interação; auxiliar as crianças a melhorarem a integração entre elas;
coordenação motora e a capacidade de concentração. Para tanto, foram utilizados música e objetos sonoros;
atividade “bola por cima, bola por baixo”; “ligue os pontos” usando tinta e hastes flexíveis. A atividade de
música e objetos sonoros foi aplicada na turma de 3 anos, e as atividades de “bola por cima, bola por baixo”
e “ligue os pontos” usando tinta e hastes flexíveis, na turma de 4 e 5 anos. Os acadêmicos perceberam que
a turma em que foi aplicada a atividade de pintura com hastes flexíveis realizaram a atividade com destreza
e tranquilidade, sendo que alguns alunos já utilizam o movimento da pinça (ligado a coordenação motora
fina). Já a atividade de “bola por cima, bola por baixo” aplicada na mesma turma, foi perceptível uma certa
dificuldade na hora das crianças se concentrarem para receber a bola do colega. Na turma em que foi aplicada
a atividade de música e objetos sonoros, foi percebido que as crianças interagiram com os acadêmicos, se
sentiram à vontade para conversar e participar da atividade, exploraram os objetos sonoros, cantaram tanto
músicas propostas pela equipe tanto as que aprenderam na escola. Apesar do Arco de Maguerez ser uma
ferramenta pedagógica que se baseia na resolução de problemas, percebe-se que pode ser adaptada para
o uso em uma escola de educação infantil onde a visão diagnóstica inicial é feita pelo olhar adulto e as
atividades de aplicação são lúdicas e voltadas a realidade da criança.
Palavras-chave: Primeira Infância. Escola Educação Infantil. Extensão. Interdisciplinar. Saúde.
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ALFAB&LETRAR: a construção da alfabetização e do
letramento por meio de experiências lúdicas

Resumo: O projeto “ALFAB&LETRAR” origina-se do eixo “Linguagem e Ludicidade” do antigo projeto de
extensão Veredas da Linguagem. Tem como objetivo desenvolver atividades didático-pedagógicas, por meio
de experiências lúdicas, para a promoção da alfabetização e do letramento com crianças do primeiro ano do
Ensino Fundamental e em turma de alfabetização da Educação de Jovens e Adultos. Acredita-se que por meio
destas experiências desenvolvidas o interesse dos alunos da Educação Básica possa contribuir na aquisição da
leitura e da escrita e uma melhor qualificação da alfabetização. O projeto também é direcionado aos estudantes
da modalidade educacional EJA, esta ainda muito marginalizada na educação brasileira e no contexto que
vivemos. A atenção a este público indica a possibilidade de alfabetizar e letrar jovens e adultos por meio
de atividades lúdicas sem os infantilizar. Sabe-se que, assim como o letramento, a alfabetização tem sido
compreendida de maneiras diferenciadas em nosso país, seguindo modismos, sem uma reflexão aprofundada
sobre a sua base conceitual. Muitos dos alunos do curso de Pedagogia sentem-se despreparados e inseguros
para assumir uma turma de alfabetização, esta, então, é uma oportunidade de vivenciar novos aprendizados
e outros contextos educacionais, qualificando assim a formação docente e experienciando diferentes fases
educacionais. As intervenções que serão realizadas nas escolas parceiras caracterizam-se a partir de um olhar
e de uma escuta sensível do acadêmico sobre a realidade na qual se encontra os alunos e a escola. Esta ação
destaca a importância de se constituir uma prática significativa, de construção dos conhecimentos escolares
e novas experiências com os estudantes, relembrando a necessidade e a importância de um planejamento
docente. Ainda, cabe destacar que, as ações do projeto buscam qualificar as aprendizagens da leitura e da
escrita dos estudantes da Educação Básica envolvidos, procurando contribuir, assim, com a diminuição dos
índices de analfabetismo funcional no Brasil. Na sociedade atual, ser letrado e alfabetizado é fundamental
para atender as necessidades do mundo do trabalho e as demandas da sociedade, podendo usufruir, também,
dos meios de comunicação sociais e dos avanços tecnológicos.
Palavras-chave: Projeto de extensão. Alfabetização. Letramento. Experiências lúdicas.
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Educando para preservação ambiental: relato do ano de
2018

Resumo: Visando promover o princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o projeto
de extensão “Naturalista por um dia: educando para a preservação ambiental” ofereceu em 2018 palestras,
visitas e oficinas para as escolas de ensino fundamental e médio do Vale do Taquari. Foram abordados temas
de genética, botânica, zoologia geral, além de curiosidades referentes a biologia. Para que a premissa de levar
o conhecimento científico fosse alcançada, desenvolveu-se atividades diferentes para ensino fundamental e
médio. Com o ensino fundamental abordou-se temas referentes ao Reino Plantae, oportunizando aos alunos
uma visão tanto científica quanto prática do conteúdo. Foram realizados 4 encontros durante um mês. No
primeiro encontro, trabalhou-se introdução ao Reino Plantae. No segundo encontro, desenvolveu-se uma
atividade prática com a montagem de uma exsicata de uma flor de hibisco. No terceiro encontro, foi solicitado
que a turma fizesse uma visita ao campus da Univates, promovendo uma interação maior da escola com
a universidade. Nesse encontro foram utilizados diversos materiais e equipamentos: lupas, microscópios,
lâminas, lamínulas e todo campus da universidade. No quarto encontro, realizou-se uma avaliação referente
ao conteúdo trabalhado com a turma. Para as turmas de ensino médio foram disponibilizadas oficinas
práticas sobre biologia celular. Tendo em vista que estas oficinas duraram cerca de duas horas e meia, optouse por dar uma breve explicação sobre o conteúdo iniciando em seguida a prática. Foram extraídas células da
mucosa da boca que foram observadas utilizando microscópios ópticos da Univates. Foi disponibilizado aos
alunos todo material necessário, como toucas, jalecos descartáveis, máscaras, lâminas, lamínulas, reagentes
e vidrarias. É importante ressaltar que essas práticas foram realizadas na Univates ou na escola, de acordo
com a necessidade da escola. Ao todo, no ano de 2018, foram atendidas 4 escolas de ensino fundamental,
2 escolas de ensino médio e 3 escolas com oficinas mistas, todas divididas em 5 municípios diferentes que
totalizaram um número de 487 alunos do ensino fundamental e médio. O impacto que o projeto causou
pode ser observado nos questionários aplicados, onde os alunos puderam realizar uma avaliação escrita:
“Obrigado por terem vindo fazer essas atividades com nóis (sic). Espero que vocês venham mais vezes.”
“Vocês são muito legais e inteligentes, gostei muito das aulas…” “Queria dizer que foi muito bom, tudo que
vocês ensinaram, jamais vou esquecer. Obrigado.”
Palavras-chave: Projeto de Extensão. Ensino Prático. Educação Ambiental.
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Olimpíada matemática da Univates: fomentando o
raciocínio lógico

Resumo: A Olimpíada Matemática da Univates (OMU) iniciou em 1997, a fim de incitar o interesse dos
alunos pela Matemática. Entre 2016 e 2018, ela estava inserida no projeto de extensão universitária “Redes
Interdisciplinares: desvendando as Ciências Exatas e Tecnológicas” e, neste período, a sua finalidade foi
repensada e alterações incrementadas, buscando contribuir na construção de diferentes saberes, não apenas
o matemático. Em 2019, eis que se desmembram as ações do projeto Redes em quatro novas propostas e,
dentre elas, surge a intitulada “Olimpíada Matemática da Univates: fomentando o raciocínio lógico”. Diante
deste histórico, o objetivo desta escrita é apresentar o viés deste novo projeto de extensão universitária,
que prevê a continuidade da trajetória ininterrupta de 22 anos de OMU e, além disso, propõe ações que
possibilitam explorar o raciocínio lógico e a criatividade, essenciais no processo de resolução de problemas de
qualquer área do conhecimento, despertando nos envolvidos, estudantes do Vale do Taquari/RS e arredores,
o gosto pelo conhecimento científico e contribuindo para um aprendizado mais dinâmico, a partir do enfoque
das competições olímpicas para além de, simplesmente, “um dia de prova”. Especificamente com relação à
organização da OMU, as provas continuarão sendo elaboradas e corrigidas por uma equipe de professores
universitários com vasta experiência em educação básica. E, para fins de classificação e premiação, serão
mantidos os critérios, considerando as diferentes formas de desenvolvimento, prezando pela dinamicidade e
criatividade na apresentação das soluções. Nestes anos de OMU, constatou-se que muitos dos participantes são
reincidentes, ou seja, integraram mais de uma edição. Estas situações podem estar vinculadas a um processo
cíclico influenciado pela própria escola, que fomenta nos alunos o interesse por questões desafiadoras e
incentiva o crescimento gradual dos estudantes, desde a primeira participação na Olimpíada. Quando isso
acontece, muitas vezes, o trabalho em sala de aula já é pautado no formato olímpico, inclusive aproveitando
os Anais contendo as resoluções das questões das últimas edições e disponibilizados, anualmente, no site
da Univates. Outro indicativo é a busca dos professores por atividades vinculadas a este contexto, como a
Oficina de Raciocínio Lógico, que foi concebida no Redes em 2016 e continuará a ser ofertada ao longo de
2019. A fim de evoluir nesta concepção, ofertando ações empreendedoras dentro do novo Projeto, surge uma
novidade, uma atividade especialmente pensada para estudantes de graduação e alicerçada no raciocínio
lógico incluso na parte de “formação geral” das avaliações do ENADE (Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes), a pretensão é seguir os moldes da Oficina já existente, mas com foco em algumas orientações
específicas, que venham a munir os graduandos de artifícios básicos na resolução de diferentes tipos de
problemas. Por fim, perante o exposto, espera-se avançar na disseminação deste novo projeto de extensão,
superando o paradigma de ser resumido em apenas “um dia de prova”, à medida que a dinâmica proposta,
principalmente no que se referem às atividades que compõem as oficinas, possa se incorporar ao fazer
pedagógico e contribuir na concepção extensionista que integra comunidade e universidade.
Palavras-chave: Raciocínio Lógico. Olimpíada Matemática. Ensino. Extensão Universitária.
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A Redação do ENEM em um Curso Pré-Vestibular Popular

Resumo: A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) representa um grande desafio para a maioria
dos candidatos. Isso é traduzido nos dados publicados pelo Ministério da Educação e Cultura em relação ao ano
de 2017: das 4,7 milhões de provas corrigidas, 309.147 pessoas zeraram o texto, houve nota média de 558 pontos
entre os inscritos e 1% dos candidatos superaram 900 pontos na prova. Assim, diante das dificuldades de escrita e
como matéria obrigatória dentro da matriz curricular do ensino médio, o Cursinho Pré-Vestibular Popular VestVates,
projeto de extensão acadêmica da Universidade do Vale do Taquari - Univates, oferece aos alunos beneficiados
pelo programa - todos oriundos da rede pública de ensino do Vale do Taquari -, aulas semanais de redação, além
de acompanhamento individual do progresso dos alunos realizado por monitores voluntários. O objetivo deste
trabalho é relatar a dinâmica utilizada nas aulas semanais de redação no Cursinho Popular da Univates - VestVates,
no intuito de preparar seus alunos ao ENEM e vestibulares. As aulas de redação são ministradas semanalmente, com
um período de 40 minutos, além das monitorias individuais que ocorrem em horários presenciais quinzenalmente
e através da internet. São lançados temas semanais para produção textual em casa, totalizando mais de 30 textos
propostos no curso extensivo, seja pelos temas semanais, seja pelos simulados que acontecem de março a dezembro.
Além do acompanhamento do tutor responsável pela disciplina, uma equipe de sete monitores voluntários, em
sua maioria do curso de Medicina da instituição, acompanha os alunos individualmente. Esse monitoramento da
escrita possibilita a busca por uma nota mais alta e, por conseguinte, tal crescimento facilita o acesso do aluno ao
Ensino Superior via ENEM. Percebe-se, a partir das primeiras aulas, a dificuldade de grande parte dos alunos na
produção do texto dissertativo-argumentativo, gênero textual exigido pelo Exame. Ao longo das aulas, os alunos
passam a melhorar sua escrita, mediante ao processo de correção por competências junto ao tutor e aos monitores.
O estímulo ao método com escrita semanal, através dos textos motivadores lançados aos alunos, possibilita maior
entendimento da dissertação-argumentativa. É possível perceber o impacto positivo desse trabalho a partir dos
retornos nas avaliações internas junto aos alunos, assim como os resultados obtidos pelos ex-alunos no ENEM e
vestibulares. É notório, portanto, o crescimento gradativo dos alunos em relação à escrita, uma vez que, além de
ampliarem o conhecimento acerca do texto dissertativo-argumentativo, participam de monitorias semanais para
análise dos textos. Ademais, cabe salientar que o exercício semanal da escrita promove a melhora na percepção
da escrita em diferentes contextos, para além da redação com intuito de ingresso no Ensino Superior. Ainda, o
engajamento dos monitores voluntários é fundamental não só para o acompanhamento dos alunos do VestVates,
mas também pela inserção desses acadêmicos em atividades de voluntariado, muitas vezes fora de seus cenários
rotineiros de sala de aula, desde o início da formação acadêmica. Dedicação e orientação individualizada são,
portanto, fatores que contribuem positivamente na melhoria da produção textual de cada aluno, sendo possível
de ser oferecida a comunidade do Vale através de um projeto de extensão universitária.
Palavras-chave: Redação. Pré-vestibular. Popular. ENEM. Ensino superior.
Referências: O GLOBO. Enem 2017 registra aumento de redações com nota ‘zero’. Disponível em: <https://
oglobo.globo.com/sociedade/educacao/enem/enem-2017-registra-aumento-de-redacoes-com-notazero-22300924>. Acesso em: 27 de junho de 2018.
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G1. Enem 2017: espelhos da redação estão disponíveis para candidatos. Disponível em: <https://
g1.globo.com/educacao/enem/2017/noticia/espelhos-da-redacao-do-enem-2017-estao-disponiveis-paracandidatos>. Acesso em 28 de junho de 2018.
O POVO. Notas máximas de redação tiveram redução de 31% no Enem 2017. Disponível em <https://www.
opovo.com.br/jornal/cidades/2018/01/notas-maximas-de-redacao-tiveram-reducao-de-31-no-enem-2017>.
Acesso em 28 de junho de 2018.
VEJA. Tema inesperado na redação do Enem aumenta dificuldade da prova. Disponível em: <https://veja.abril.
com.br/brasil/desafios-para-a-formacao-educacional-de-surdos-no-brasil/>. Acesso em 28 de junho de 2018.
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What’s going on? Relações internacionais em foco

Resumo: O projeto de extensão “What’s Going On? Relações Internacionais em foco” tem como objetivo
analisar temas atuais e históricos de relações internacionais com estudantes do ensino fundamental e médio
de escolas públicas e privadas do Vale do Taquari/RS. A partir de demandas de temas por parte das escolas,
o projeto organiza oficinas de tomada de decisões em relações internacionais na sala de aula. A metodologia
utilizada consiste em organizar os estudantes em grupos, cada qual assume o papel de atores internacionais,
para os quais são apresentados contextos reais que exigem processos decisórios para resolução de problemas.
Em 2018, foram visitadas treze escolas (oito públicas e cinco privadas), atendidos 910 estudantes, dos quais
365 participaram de forma contínua e processual em mais de uma oficina. Foram analisados temas atuais,
como a crise venezuelana, iraniana, síria e norte-coreana, e temas históricos, como as guerras mundiais, a
ascensão do nazi-fascismo e a Guerra Fria. O impacto das atividades do projeto nas comunidades foi medido
através de instrumento de avaliação a respeito da forma e do conteúdo das oficinas e da participação dos
estudantes. Nos três critérios houve avaliações amplamente positivas, isto é, a simulação de processos
decisórios (a forma), as informações e pontos de vista sobre os temas (conteúdo) e o envolvimento dos
estudantes nas atividades (participação) foram atraentes, interativas e dialógicas, razão pela qual se considera
que o resultado das oficinas impactou na transformação dos envolvidos nas atividades, tanto os estudantes
das escolas, que se colocaram no lugar dos atores internacionais, quanto dos da universidade, que aplicaram a
oficinas. Os temas de relações internacionais foram analisados a partir da escola teórica realista, para quem o
cenário externo é anárquico, prevalecendo interesses de ganho de poder por parte dos atores internacionais.
Tal perspectiva permitiu que as oficinas fossem planejadas de modo a apresentar aos estudantes das escolas
cenários de conflito internacional que exigiam estratégias de cada grupo para atuar internacionalmente
visando a paz doméstica e a sobrevivência na comunidade internacional. Ao incorporarem o papel de Estados
e/ou organizações internacionais, avaliou-se que os estudantes das escolas ampliaram conhecimentos sobre
conjunturas e estruturas de diferentes momentos da história e da atualidade das relações internacionais,
perpassando por assuntos políticos, econômicos, ambientais, jurídicos e históricos. O projeto de extensão
também rendeu aos estudantes de graduação nele envolvidos a participação em seis eventos acadêmicos e a
publicação de dois artigos científicos.
Palavras-chave: Relações Internacionais. Extensão. Oficinas. Vale do Taquari.
Referências: NOGUEIRA, João Pontes, MESSARI, Nizar. Teoria das relações internacionais: correntes e
debates. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
MORÁN, José. Mudando a educação com metodologias ativas. Coleção Mídias Contemporâneas.
Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens. UEPG, v. 2, 15-33, 2015. Disponível
em: file:///C:/Users/User/Desktop/LEITURAS/METODOLOGIAS%20ATIVAS/Texto%20-%20MORÁN,%20
José.%20Metodologias%20Ativas.pdf. Acesso em: 21 fev. 2019
PEREIRA, Rodrigo. Método Ativo: Técnicas de Problematização da Realidade aplicada à Educação Básica e
ao Ensino Superior. VI Colóquio Internacional: Educação e Contemporaneidade”, São Cristóvão, Sergipe,
2012. Disponível em: file:///C:/Users/User/Desktop/LEITURAS/METODOLOGIAS%20ATIVAS/Texto%20
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Uso da robótica como recurso educacional na Educação
Básica e Ensino Superior

Resumo: A busca por práticas pedagógicas inovadoras impulsiona o desenvolvimento de pesquisa nesse
segmento. Novas técnicas, ferramentas e metodologias são estudadas e aplicadas buscando motivar os
estudantes durante o processo de aprendizagem. A utilização da robótica como recurso pedagógico vem
sendo experimentada em escolas nos diferentes níveis de ensino, tanto na formação inicial quanto no nível
médio e técnico. As práticas desenvolvidas nas oficinas de robótica trabalham habilidades relacionadas
com a motricidade e o raciocínio lógico. Durante o processo de montagem dos robôs e programação de
seu comportamento, os participantes estruturaram o pensamento, elaboram uma estratégia e implementam
sintetizam uma solução. Tanto para estudantes da Educação Básica (EB) como do Ensino Superior (ES), a
participação de atividades relacionadas com a robótica tem sido operacionalizada por meio de projetos de
extensão como a Robótica Educacional da Univates. O objetivo deste resumo é apresentar o projeto de extensão
Robótica Educacional e sua importância para a formação dos estudantes. Em 2019 o projeto completa doze
anos envolvendo estudantes da EB e ES em suas oficinas e competições. Com uma metodologia voltada para
o saber fazer, o foco na prática estimula os estudantes a construir seus robôs e validar seu desempenho nas
pistas de competição. Os estudantes da EB acessam esse conhecimento ainda durante sua formação básica e
com isso têm a possibilidade de ampliar os conhecimentos e vislumbrar possibilidades, pensando logicamente
e estruturadamente. Contato humano, diálogo, vinculação entre teoria e prática e compartilhamento de
conhecimentos são os ganhos dos estudantes do ES. O projeto foi apresentado para mais de 30 escolas
da região do Vale do Taquari, realizando inúmeras oficinas. Dentro de sua dinâmica, voltada para prática,
proporciona-se às escolas da EB contato com tecnologia de ponta e uma aproximação com a academia.
Para os cursos de Engenharia, as oficinas de robótica representam uma alternativa pedagógica para a teoria
muitas vezes desmotivante. A utilização de tecnologia em sala de aula vem sendo utilizada como ferramenta
de apoio ao processo de ensino-aprendizagem pois proporciona situações de prática aplicada, promovendo
maior absorção do conhecimento. O uso da robótica como estratégia pedagógica proporciona aos estudantes
o contato com hardware e software, assim como o relacionamento com pessoas que compõem seus grupos
de trabalho em busca de soluções para os desafios apresentados nas oficinas e competições.
Palavras-chave: Robótica educacional. Recurso pedagógico. Educação Básica. Ensino Superior.
Referências: GONZATTI, Sonia Elisa Marchi; DULLIUS, Maria Madalena; QUARTIERI, Marli Teresinha. O
potencial da extensão para a formação profissional. In: SÍVERES, Luiz (org). A extensão universitária como
princípio de aprendizagem. Brasília: Liber Livro, 2013. p. 223-244.
PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artmed, 1999.
PRETTO, Fabrício. LAGEMANN, Carlos H. GAUER, Emanuele A. FRANZEN, Evandro. JACOBS, William. COSTA,
Manfred. WILDNER, Maria Claudete S. TEMA: Aproximando estudantes da IES com estudantes da Educação
Básica por meio de ações extensionistas. Revista Cataventos. v.9, n.1, p.164-185. 2017.
SÍVERES, Luiz. MENEZES. Ana Luisa Teixeira de. (org.) Transcendendo Fronteiras - A Contribuição da Extensão
das Instituições Comunitárias de Ensino Superior, Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2011.
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Relato de uma ação do projeto de extensão ações
interdisciplinares para o cuidado, prevenção e
promoção à saúde da criança com escolares sobre
vacinação

Resumo: O Projeto de extensão Ações Interdisciplinares para o cuidado, prevenção e promoção à saúde da criança
(PIA’S) faz parte do Programa Saúde e Qualidade de Vida e tem como objetivo realizar ações de prevenção e
promoção da saúde da criança a partir de atividades lúdicas em uma comunidade escolar. A partir das ações de
extensão, propõe-se uma relação dialógica com a comunidade escolar através da realização de encontros para
promover ações promovendo o desenvolvimento saudável das crianças. A primeira ação de 2019 foi a respeito da
importância da vacinação como medida de controle de doenças. No Brasil é considerada uma das principais e mais
relevantes intervenções em saúde pública, em especial pelo importante impacto obtido na redução de doenças
nas últimas décadas. As vacinas são criadas e testadas com a finalidade de estimular o sistema imunológico a
proteger a pessoa contra diversas doenças como catapora, sarampo, poliomielite, tétano e gripe. Porém, ainda há
um número elevado de pessoas que não procuram os serviços de saúde para tal fim e alguns dos fatores que podem
influenciar nisto são o medo e a falta de informação, devido a dor causada pela introdução da agulha e pelas falsas
notícias. Desta forma é importante o esclarecimento ressaltando os benefícios e diminuindo o medo que as crianças
possam ter em relação a vacinação. O objetivo do estudo é relatar a ação desenvolvida pelo Projeto de Extensão
PIA’S sobre a importância da vacinação na comunidade foco, ou seja, na escola. O projeto ocorre semanalmente e
os encontros envolvem o planejamento, o desenvolvimento da ação e intervenção na escola. A equipe é formada
por estudantes dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Educação Física - Bacharelado e Biomedicina, além de
professores de diversos cursos da área da saúde. Os temas das ações são propostos de acordo com a demanda
da Escola Estadual localizada no município de Lajeado/RS. A ação foi iniciada com a apresentação entre alunos da
escola e extensionistas, em seguida foi realizada a encenação de um breve teatro que mostrava a importância da
vacinação para a nossa saúde. Após o teatro, foram projetadas imagens de doenças exantemáticas decorrentes da
falta da vacinação. Ao final da atividade foram distribuídos desenhos para colorir, e realizado o jogo dos sete erros
que envolviam a temática da vacinação. As crianças demonstraram interesse e participaram das atividades lúdicas
realizadas, trazendo questionamentos e opiniões pessoais sobre o assunto. Espera-se que as ações realizadas na
Escola tenham uma repercussão não apenas no ambiente escolar, mas também no ambiente familiar. Isso dará
sentido a ideia inicial do projeto que é a promoção da saúde como forma de melhorar a qualidade de vida. Em
relação ao ano de 2018, a diretora da Escola respondeu a um questionário sobre a avaliação do impacto das ações
do Projeto. A sua avaliação foi positiva, pois as crianças tiveram um maior conhecimento sobre os temas propostos
pela Escola. Neste ano, além da avaliação de impacto da Escola, a ser realizada ao final do semestre, o projeto
também incluirá a avaliação de forma lúdica das crianças.
Palavras-chave: Vacina. Criança. Extensão.
Referências: Portal do Ministério da Saúde. Programa Nacional de Imunizações - Vacinação. Disponível
em:<http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/saude-da-familia/sobre-o-programa/693-acoes-eprogramas/40594-programa-nacional-de-imunizacoes-vacinacao>. Acesso em 25 mar. 2019.
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Identificação de bactérias ácido lácticas isoladas de
soro de queijo bubalino, caprino e bovino

Resumo: O soro de queijo é um subproduto da indústria laticínios. Ele é proveniente do processamento do
leite para obtenção da massa de queijo que é rica em proteína (caseína). Esse processamento ocorre por um
processo enzimático no qual é adicionado quimosina provenientes de várias fontes para precipitar a proteínas
e permitir a desidratação, em um processo denominado dessoragem. O soro de queijo compõe cerca 85 a 95%
da constituição do leite e é rico em água, lactose, nutrientes e compostos bioativos, sendo utilizado para a
produção de suplementos proteicos e bebidas lácteas. Ele possui características físico-químicas especificas que
propicia um ambiente onde bactérias nativas possam se desenvolver. Assim, este trabalho teve por objetivo a
identificação de bactérias ácido lácticas (BAL) nativas do Vale do Taquari, provenientes de diferentes tipos de
soro de queijo (bovino, bubalino e caprino), oriundas de pequenas Indústrias da Região. Uma amostra de cada
tipo de soro foi utilizada para isolamento das BALs em meio específico ágar Man, Rogosa and Sharpe (MRS),
incubadas a 35° C durante 120 horas. Após, as colônias isoladas foram purificadas e preservadas em glicerol
50% a -20°C. Para identificar potencial biotecnológico foi realizada uma triagem com testes de caracterização
bioquímica dos isolados, como: testes de catalase, Gram, acidificação, emulsificação, proteólise e tolerância
a pH ácido. Os 30 isolados mais promissores foram selecionados, seu DNA foi extraído e um fragmento do
gene 16S rRNA foi amplificado por PCR. O sequenciamento deste fragmento de DNA foi feito em laboratório
terceirizado, e as sequencias obtidas foram identificadas a nível de espécie por comparação ao banco de
dados online EzTaxon. Até momento, 43% dos isolados bacterianos foram identificadas ao nível de espécie
e 57% ainda não foram identificadas. Enterrococcus spp. foi o mais abundante nesse estudo, dentre eles
destacamos as espécies E. lactis, E. durans e E. faecium. Até o momento, uma única bactéria foi identificada
como Lactococcus lactis. Em relação as características bioquímicas permitiram associar ao perfil de cada um
dos isolados identificados até o momento. Este estudo permite visualizar de forma dinâmica as possíveis
comunidades de microrganismos oriundos do soro de queijo. Este trabalho também salienta a busca de novos
inóculos com potencial uso na indústria alimentícia. O trabalho foi realizado nos laboratórios da Universidade
do Vale do Taquari - Univates.
Palavras-chave: 16S rRNA gene. Sequenciamento. Bactérias ácido lácticas. Soro de queijo

69

SUMÁRIO

Anais do III Congresso
Internacional de
Ciência, Tecnologia e
Conhecimento

ISBN 978-85-8167-285-4

Nome dos autores: Anderson de Azevedo Meira
Demais participantes: Vinícius Leão da Silva. Wesley Borges Wurlitzer. Maicon Toldi. Guilherme Liberato da Silva. Liana
Johann. José Irving Monjarás Barrera
Orientador: Noeli Juarez Ferla
Nome da Instituição: Universidade do Vale do Taquari - Univates
Área de conhecimento: Ciências Biológicas

Interações entre acarofauna e samambaias em borda
artificial e interior de floresta com araucária, no sul
do Brasil

Resumo: O efeito de borda desencadeado pela fragmentação e perda de habitats tem alterado o microclima
de florestas em todo o mundo. Esses processos podem ser mudanças abióticas, com variações ambientais
graduais, e bióticos, com alterações na abundância, cobertura, distribuição de espécies e interações ecológicas
com outros organismos. Este estudo teve como objetivo comparar os efeitos causados em bordas florestais
de origem antrópica comparando com interior florestal conservado da acarofauna associada a samambaias.
A área de estudo selecionada foi a cidade de Sarandi na Unidade de Conservação de Proteção Integral Parque Estadual do Papagaio-Charão, bioma Mata Atlântica, fitofisionomia Floresta com Araucária (27º 54’
19”S e 52º 48’ 52”O), numa altitude de 650 metros, e clima Cfb. O período de coleta das plantas e triagem
dos ácaros associados, ocorreu na segunda quinzena de dezembro de 2018. Dez frondes de cada espécie
de samambaia foram coletadas tanto na borda quanto no interior florestal (100 m de profundidade a partir
da qualquer borda) do fragmento. Como critério de escolha, as espécies foram selecionadas de acordo com
os maiores valores de importância (VI) e que ocorresse tanto na borda quanto no interior, dispostas num
transecto de 250m. As espécies selecionadas foram: Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) Ching, Pteris
deflexa Link, Megalastrum oreocharis (Sehnem) Salino & Ponce, Amauropelta amambayensis (Christ) Salino
& A.R. Sm., Alsophila setosa Kauf e Deparia petersenii (Kunze) M. Kato. O material foi triado sob microscópio
estereoscópio em campo. Ao todo foram amostrados 349 ácaros, pertencentes a 17 famílias, destacandose Tarsonemidae (90 espécimes), Tydeidae (71), Phytoseiidae (66), Ascidae (53) e Oribatida (32). A maior
riqueza foi observada no ambiente de interior, com 15 famílias, cinco destas exclusivas (Laelapidae, Acaridae,
Cheyletidae, Tetranichydae e Melicharidae), de um total de 195 ácaros. Na borda foram encontradas 12
famílias, duas exclusivas (Eryophyidae e Stigmaeidae), de um total de 154 indivíduos. Desta forma, verificase que em razão da fragmentação de habitat, houve um decréscimo da riqueza e abundância de ácaros na
borda, sendo maior a quantidade de espécies exclusivas presentes no interior florestal.
Palavras-chave: Abundância. Ácaros. Efeito de borda. Riqueza. Tarsonemidae.
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Métodos para a biologia de Neoseiulus californicus
(McGregor) alimentando-se de Polyphagotarsonemus
latus (Banks)

Resumo: Polyphagotarsonemus latus (Banks), conhecido como ácaro branco, é uma espécie fitófaga de
importância para a cultura de Vitis vinifera L. pois pode atingir nível de dano econômico. Neoseiulus californicus
(McGregor) é um ácaro predador eficiente utilizado para controle biológico, encontrado naturalmente em
videiras no sul do Brasil, e potencial predador de P. latus. O objetivo deste estudo foi verificar a arena mais
adequada para realizar o estudo do ciclo de vida de N. californicus alimentando-se de P. latus. As criações
estoque foram iniciadas com indivíduos coletados de folhas de videira do campo. Vinte predadores foram
isolados em arenas para obtenção de ovos e posterior identificação das fêmeas. A criação foi feita em
bandejas com uma placa plástica elevada no centro, circundada de algodão hidrófilo umedecido em água
destilada, utilizando o fitófago Tetranychus urticae Koch como alimento. As criações estoque de T. urticae
e P. latus foram mantidas em plantas de feijão (Phaseolus vulgaris L.). Foram testados sete tipos de arenas
diferentes com pelo menos cinco repetições de cada, para verificar qual a mais adequada para sobrevivência
e reprodução de P. latus. Todas as arenas foram montadas em placas de perti de 6 cm de diâmetro e 1,5
cm de profundidade. Arena (1): disco de algodão umedecido no fundo, com uma folha de feijão circundada
de algodão umedecido; (2): disco de algodão umedecido no fundo, com uma folha de feijão circundada de
lenço de papel umedecido; (3): disco de algodão umedecido no fundo com uma folha de feijão; (4): disco de
algodão umedecido no fundo, com um disco de papel germinativo e uma folha de feijão; (5): folha de feijão
espetada em um alfinete colado no fundo da placa e sustentada pela tensão superficial da água; (6): disco de
algodão umedecido no fundo, com um disco plástico e folha de feijão sobreposta apenas com o pecíolo em
contato com a água; (7): disco de algodão umedecido no fundo com um disco de papel germinativo e folha
de feijão sobreposta apenas com o pecíolo em contato com a água. Em todas as arenas foram colocados 20
P. latus e um predador. Posteriormente foram cobertas com plástico filme, exceto as arenas com alfinete.
As arenas foram observadas duas vezes ao dia (10h e 16h) por três dias. As arenas (1), (2), (3) e (5) não
foram adequadas, pois P. latus morreu em contato com a água que se acumulou na borda. Na arena (6) a
população de P. latus se manteve viável, porém obteve-se menos de um ovo por fêmea por dia, na (4) o
predador permaneceu fora da folha, inviabilizando a biologia. Portanto, na arena (7) ambos os ácaros se
estabeleceram, pois possuiu a umidade necessária para P. latus se desenvolver e N. californicus manter-se na
folha. É importante identificar a arena adequada para a realização de um estudo de biologia, pois melhora as
taxas de precisão dos resultados de experimentos propostos.
Palavras-chave: Ácaro branco. Arena. Controle biológico. Phytoseiidae.
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Nova espécie do gênero cheletomimus (hemicheyletia)
(cheyletidae) no Brasil

Resumo: Cheyletidae Leach 1815 (Acari: Prostigmata) possui 440 espécies distribuídas em 75 gêneros, no
qual a grande maioria são predadores, parasitas de aves e mamíferos. São representados principalmente
por espécies que podem viver em liquens, serapilheira, insetos, grãos, poeira, alguns vertebrados e plantas
controlando pragas importantes para a agricultura. Ácaros especializados dessa família usam dispersão via
forese em diferentes grupos de insetos e aves. O objetivo deste trabalho foi propor uma nova espécie acarina
da família Cheyletidae. Os espécimes estudados foram coletados em folhas de Vitis vinifera L. (Vitaceae) no
município de Dois Lajeados (28º 59’ 01” S, 51º 50’ 13” W) nas cultivares de BRS Vitória e Rainha Itália, na safra
2017/18. Os ácaros foram retirados da folha com um pincel de ponta fina, montados em lâminas com meio
em Hoyer, colocados em estufa com temperatura entre 50-60 ºC por um período de 10 dias, para clarificação e
distensão dos espécimes. Para a identificação ao nível de gênero foi utilizado microscópio óptico com contraste
de fases, com o auxílio de chaves dicotômicas. Após ser determinado como uma nova espécie para a ciência,
os desenhos do holótipo foram ilustrados em software Corel Draw X3®. Todas as medidas foram apresentadas
em micrômetros, enquanto que a terminologia morfológica e classificação genérica segue Gerson et al. 1999;
Fain et al. 2002 e a nomenclatura das setas de acordo com Kethley, 1990. Essa nova espécie é semelhante
à Cheletomimus Volguin (Hemicheyletia) Oudemans gracilis Fain, Bochkov & Corpuz-Raros e C. wellsi Baker,
mas difere-se de C. gracilis por ter a seta genital a3 lisa e filiforme, seis pares de peritremas e unha do palpo
com 6-7 dentes, enquanto em C. gracilis, a3 é em forma de leque, possui cinco pares de peritremas e 4-5
dentes no palpo e em C. wellsi o escudo propodonotal possui de 1-5 pares de setas medianas e 6-9 dentes no
palpo, enquanto a espécie nova possui apenas quatro pares de setas medianas. Em 2013, C. gracilis, C. wellsi
e C. duosetosus Muma, espécies próximas a esta nova espécie aqui apresentada foram reportadas para o Rio
Grande do Sul em plantas de morango (Fragaria sp.). Novas coletas a fim de investigar a possível ocorrência
de novas espécies de ácaros são indispensáveis, visto que a identificação é parte fundamental e basal para
novos experimentos e testes. Como são ácaros predadores, podem apresentar potencial para o controle
biológico aplicado de pragas nas lavouras. Além disso, estudos futuros abordando questões moleculares são
fundamentais para chancelar tais achados.
Palavras-chave: Ácaro. Cheyletidae. Rio Grande do Sul. Taxonomia. Vitis vinifera.
Referências: Bochkov A.V. 2004. Mites of the family Cheyletidae (Acari: Prostigmata): phylogeny,
distribution, evolution and analysis of host-parasite relationships. Parazitologiya 38: 122-138.
Bochkov A.V. 2009. A review of mites of the parvorder Eleutherengona (Acariformes: Prostigmata) permanent parasites of mammals. Acarina Supplement 1: 1-149.
Da Silva G. L., Rocha M. dos S. & Ferla N. J. 2013. First report of Cheletomimus (Hemicheyletia) gracilis
(Acari: Cheyletidae) from Brazil. International Journal of Acarology 39(4), 351-352. DOI:10.1080/01647954.2
013.790476.
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New York.
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publications in Entomology, 61: 1-152.
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World]. Opredeliteli po faune SSSR izdavaemie Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSSR [Keys to the
fauna of the USSR published by the Zoological Institute of the Academy of Sciences of the USSR], Leningrad,
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Efeito de agroquímicos sobre Phytoseiulus macropilis
(Phytoseiidae), um candidato a controle biológico de
Tetranychus urticae (Tetranychidae) na floricultura

Resumo: O agronegócio de flores e plantas ornamentais no Brasil é uma atividade em crescente
desenvolvimento. Os floricultores enfrentam vários problemas na produção, destacando-se os ácaros
fitófagos Tetranychus urticae Koch (Tetranychidae), conhecido popularmente como ácaro-rajado. Essa
espécie alcança o status de praga no cultivo de gérbera (Gerbera jamesonii Bolus and Hook: Asteraceae)
e crisântemo (Dendranthema grandiflora Tzvelev.: Asteraceae) em estufas. O principal método de controle
feito na atualidade é com o uso de agroquímicos, ocasionando problemas ambientais, aumento nos custos
de produção e eliminação dos inimigos naturais dessa espécie acarina. Os principais predadores naturais são
ácaros da espécie Phytoseiidae, com ênfase no gênero Phytoseiulus, os quais se enquadram como especialistas
para controle de T. urticae. O ácaro predador Phytoseiulus macropilis Banks (Phytoseiidae) é frequentemente
utilizado no controle biológico aplicado no Brasil, principalmente naquelas culturas com ênfase na produção
orgânica e mantidas em estufas onde T. urticae provoca danos significativos. Este trabalho tem como objetivo
avaliar o efeito de diferentes agroquímicos comumente utilizados na produção de crisântemos e gérberas
sobre o ácaro predador P. macropilis em laboratório. Os testes foram realizados no Laboratório de Acarologia
da Universidade do Vale do Taquari (Univates) (Labacari), no período de dezembro de 2017 a março de 2018.
Inicialmente foi feita criação estoque de P. macropilis a partir de espécimes coletadas em flores mantidas em
casas de vegetação do Município de Santa Clara do Sul, RS. As criações foram mantidas em plantas de feijão
(Phaseoulus vulgaris L.: Fabacea) contaminadas por T. urticae que serviram de alimento para o predador.
Na realização dos testes o ácaro predador foi exposto a diversos agroquímicos aplicados na produção de
crisântemos e gérberas. Utilizou-se o método residual de contato com pulverização por meio de um aerógrafo
profissional Modelo SW-775 em arenas foliares de gérbera. Foram realizadas quinze repetições para cada
agroquímico. Foram testados oito produtos químicos, Kraft®, Oberon®, Pirate®, Sabre®, Sanmite®, Sumirody®,
Savey WP® e Calpik®. A mortalidade e o efeito dos produtos na reprodução do ácaro predador foram avaliados
diariamente durante um período de oito dias. Os produtos foram classificados quanto ao efeito total causado
ao ácaro (combinação da mortalidade e efeito na reprodução) em quatro classes de toxicidade conforme a
IOBC/WPRS onde classe 1: inócuo, não nocivo (E < 30% redução); classe 2: levemente nocivo (30%< E < 79%
redução); classe 3: moderadamente nocivo (80% < E < 99% redução) e classe 4: nocivo (E > 99% redução).
Sumirody®, Sabre®, Sanmite®, Pirate® e Kraft® foram nocivos a P. macropilis, enquanto que Savey® e Oberon®
foram moderadamente nocivos. Apenas Calpik® demonstrou ser levemente nocivo ao ácaro predador P.
macropilis. A maioria dos dados obtidos comprovam que os agroquímicos testados se caracterizam como
nocivos para a manutenção e o desenvolvimento do predador, comprometendo significativamente o controle
biológico exercido por P. macropilis sobre T. urticae em cultivares de crisântemos e gérberas. Assim, este
trabalho sugere que este ácaro predador tem dificuldade em exercer controle em presença de agroquímicos.
Palavras-chave: Ácaro-rajado. Crisântemo. Gérbera. Inimigo natural.
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Determinação e quantificação de aflatoxinas em leite
por voltametria

Resumo: Aflatoxinas são metabólitos tóxicos derivados de fungos da família Aspergillus, que foram descobertos
na década de 1960 quando uma grande contaminação aconteceu nas fazendas criadoras de perus na Europa.
Desde então muitos estudos foram feitos sobre tais toxinas e em vários países foram criadas tabelas de
tolerância em sua produção alimentícia. As aflatoxinas são compostas de quatro substâncias principais B1,
G1, B2, G2. As aflatoxinas B1 e B2 podem ser metabolizadas por animais que as ingerem formando M1 e M2,
podendo ser transmitidas para o leite do animal. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia
para determinação e quantificação de aflatoxinas em leite por meio da voltametria de onda quadrada (SWV).
Utilizou-se um potenciostato/galvanostato PGSTAT 128 (Autolab), tendo como eletrodo de trabalho mercúrio
de gota pendente (HMDE), Ag/AgCl 3 mol L-1 como eletrodo de referência e platina como contra-eletrodo.
Para a determinação das aflatoxina B1 e M1 os parâmetros de SWV foram usados conforme o trabalho
publicado por Hajian & Ensafi, 2009. 10,0 mL da solução de eletrólito suporte (tampão Britton Robinson
em pH 9,0) na célula eletrolítica, a solução foi purgada com nitrogênio gasoso durante 5 min. O potencial
de adsorção de -0,40 V foi aplicado ao eletrodo de trabalho e a adsorção foi realizada sob agitação por um
período de 60 s. Em seguida, um voltamograma de redissolução de onda quadrada foi registrado de -0,9 a
-1,5 V com uma velocidade de varredura de 0,6 V s-1, com amplitude de pulso de 0,02 V, variação de potencial
na rampa de 0,012 V e frequência de 50 Hz. Uma vez que a gordura presente no leite bloqueia o eletrodo de
trabalho, fez-se necessário uma etapa de extração da aflatoxina no leite. Assim, fez-se a adição das toxinas em
20 mL de leite, e testou-se variações de 5 mL a 20 mL de acetonitrila juntamente com 10 mL de NaOH ou NaCl,
ambos 40%. A extração líquido-líquido ocorreu em funil de separação por 2 minutos e, então, era colocada
em centrífuga a 3.000 rpm por 20 minutos. Retirava-se 25 uL (microlitros) da fase orgânica, que era então
utilizada para a medida eletroquímica. Os melhores resultados de extração foram obtidos com 20 mL de
acetonitrila e 10 ml de NaOH 40%, mostrando que a metodologia é eficaz para determinação e quantificação
da aflatoxina em amostras de leite.
Palavras-chave: Aflatoxina M1. Contaminação em leite. Voltametria de onda quadrada. Extração líquidolíquido.
Referências: Ensafi. A. A.; Hajian. R. Determination of aflatoxins B1 and B2 by adsorptive cathodic stripping
voltammetry in groundnut. Brussels: Food chemistry, 2009.
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Registro de danos por Tetranychus urticae em videiras
do Rio Grande do Sul, Brasil

Resumo: A vitivinicultura possui importância na economia brasileira e em especial no estado do Rio
Grande do Sul. A presença de ácaros fitófagos em videiras (Vitis vinifera) neste estado se concentra entre
Eriophyidae, Tarsonemidae e Tetranychidae. Tetranychidae é a família mais representativa, e Tetranychus
urticae Koch (Acari: Tetranychidae) a espécie mais polífaga. Alimentando-se de mais de 1.100 de plantas,
causando danos econômicos em diversas culturas, incluindo videiras. Atualmente, encontram-se somente
registros da presença de Panonychus ulmi (Koch) (Acari: Tetranychidae) em videiras do RS. A ausência de
T. urticae poderia ser explicada pela ocorrência de ácaros predadores da família Phytoseiidae ou por uso
de agroquímicos. O objetivo desse trabalho foi registrar a ocorrência de T. urticae na Serra Gaúcha e sua
associação com o ácaro predador Neoseiulus californicus (McGregor, 1954) (Acari: Phytoseiidae), bem como
a flutuação populacional de ambos após duas aplicações de abamectina. Folhas de videiras foram obtidas em
um parreiral (Vitis vinifera L. cultivar Chardonnay) comercial, no município de Garibaldi, modo de condução
latada. Foram realizas oito coletas e em cada uma foi selecionada a 6ª fileira de plantas a contar da borda
do parreiral e nela escolhida a 6ª planta. A partir desta, foram coletadas folhas em mais seis plantas da
mesma fileira, com intervalo de duas entre si. Em seguida, foram dispensadas duas fileiras e amostradas
a 9ª e posteriormente a 12ª, mantendo a metodologia, totalizando vinte plantas amostradas. Em cada
ramo/planta foram retiradas três folhas, uma em cada terço (apical, mediano e basal), totalizando 60 por
coleta. Na primeira coleta, anteriormente à primeira aplicação de Abamectina, foram encontrados em média
262,85 T. urticae e 33,75 N. californicus por folha, sendo o terço mediano a posição com maior número
de ácaros, média de 158,15 fitófagos e 16,15 predadores por folha. Observou-se influência significativa na
abundância de um em relação ao outro, a cada aumento de um indivíduo de N. californicus na planta, houve
uma diminuição de 6.15 indivíduos de T. urticae. A abundância de ambos foi diretamente influenciada pela
aplicação de abamectina, porém nas últimas coletas ocorreu um novo aumento do número de indivíduos. A
ocorrência de T. urticae em altas populações, embora esteja correlacionada com a presença de N. californicus,
pode ter ocorrido devido à intensiva utilização de produtos não seletivos que reduziriam a população de N.
californicus, visto que não haviam relatos recentes de ocorrência de T. urticae em videiras no Rio Grande do
Sul. Entretanto, são necessários estudos complementares no local para determinar se esta ocorrência se deu
devido a desequilíbrio de controle biológico ou a uma possível resistência de T. urticae aos agroquímicos
comumente utilizados em videiras, entre eles os acaricidas. É importante monitorar a ocorrência desta
infestação, pois caso se perpetue nas próximas safras, pode ter consequências econômicas na produção de
videiras na Serra Gaúcha.
Palavras-chave: Agroquímicos. Fitófago. Infestação. Parreiras. Predador.
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Uso de álcool e suas consequências: investigação da
associação entre o consumo de álcool e alterações da
função hepática e renal

Resumo: O uso de drogas lícitas e ilícitas é decorrente de um processo histórico relacionado a aspectos
pessoais, sociais, religiosos e políticos, e dentre esses entorpecentes, o álcool é a substância psicoativa mais
utilizada no mundo. Seu consumo cresce constantemente entre universitários brasileiros, os quais vivenciam
grandes mudanças e se deparam com diversas demandas pessoais e acadêmicas, caracterizando este período
como o de maior vulnerabilidade para o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Quando ingerido, o etanol é
metabolizado pelo fígado, sendo excretado principalmente pela urina, podendo causar vários tipos de lesões
hepáticas e renais. Diante disso, um dos métodos de avaliar os efeitos do consumo de álcool é a dosagem dos
níveis séricos das enzimas transaminase glutâmico-oxalacética (TGO), transferase glutâmico pirúvica (TGP) e
gama glutamil transferase (Gama GT), marcadores de função hepática, e da creatinina e a ureia, marcadores
renais. O objetivo deste estudo é verificar se existe associação entre o consumo de álcool e os níveis de
TGO, TGP, Gama GT, creatinina e ureia em adultos. A amostra será constituída por aproximadamente 250
adultos, de ambos os gêneros, recrutados entre a comunidade acadêmica da Universidade do Vale do Taquari
- Univates. O consumo de álcool de todos os participantes será investigado por meio de uma anamnese. A
avaliação dos marcadores bioquímicos selecionados será realizada no Laboratório de Análises Clínicas, do
Centro Clínico da Univates, na automação de bioquímica BS-120 da Mindray®, utilizando kits comerciais da
marca BioClin®. O controle de qualidade das análises será realizado utilizando controles comerciais normais e
patológicos da mesma marca. Todos os indivíduos incluídos no estudo assinarão um termo de consentimento
livre e esclarecido (COEP/Univates: 2.502.199). As análises estatísticas serão realizadas no software SPSS, v25.
Espera-se que os resultados dessas análises possam contribuir para uma melhor compreensão da relação
entre o uso de álcool e o os níveis de TGO, TGP, Gama GT, creatinina e ureia em adultos. A hipótese do
presente estudo é de que o consumo elevado de álcool possa estar associado com alterações da função
hepática e renal.
Palavras-chave: Álcool. Sistema hepático. Sistema renal. Universitários.
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Efeitos fitotóxicos dos extratos aquosos de folhas e
frutos de uma espécie nativa da família Rosaceae sobre
o crescimento de Lactuca sativa L.

Resumo: Alelopatia refere-se à capacidade de um indivíduo vegetal de interferir no metabolismo de outro, por
meio da produção e liberação no ambiente de metabólitos secundários, resultando em um efeito potencial
benéfico ou maléfico sobre outros organismos. Por esta razão, espécies nativas com potencial alelopático
podem ser fontes de estudo para o desenvolvimento de bioherbicidas, visando o controle de plantas invasoras.
O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos fitotóxicos dos extratos aquosos de folhas e frutos de uma espécie
nativa da família Rosaceae sobre o crescimento de Lactucta sativa L. Os extratos foram preparados a partir
de folhas e frutos coletados de populações da espécie existentes em três municípios próximos, localizados
na região central do Rio Grande do Sul. As folhas foram secas em temperatura ambiente e trituradas
manualmente enquanto os frutos foram triturados com multiprocessador sem adição de água. A seguir,
foram submetidos à infusão em água (1:10 w:v) aquecida a 90 °C por 60 minutos. As infusões foram filtradas
e os extratos obtidos foram rotaevaporados e depois liofilizados para utilização nos ensaios de crescimento,
diluídos nas concentrações 0,1%, 0,5%, 1,0%, 2,5% e 5,0%, constituindo cinco tratamentos de cada extrato
aos quais foi adicionado um controle (TC) composto por água destilada em substituição ao extrato. Para cada
tratamento foram estabelecidas quatro repetições de 25 cipselas pré-germinadas de L. sativa, às quais foram
adicionados 8,0 mL do extrato ou de água no caso do TC. O experimento foi mantido em sala de crescimento
com temperatura de 25°C (±2°C) e fotoperíodo de 16 horas/luz, em delineamento experimental casualizado
por cinco dias. Então as plântulas foram fotografadas para obtenção das medidas de comprimento de raiz e
altura da parte aérea, utilizando o programa ImageJ. Com auxílio de balança de precisão, foram obtidos os
valores de massa fresca por repetição e, após desidratação em estufa a 60 °C por 24 horas, foi obtida a massa
seca. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) seguido do teste de Tukey. O extrato aquoso
de frutos inibiu o crescimento de raiz a partir de 0,1% (p<0,0001) e o desenvolvimento da parte aérea a partir
de 2,5 %. Com relação à massa fresca, houve redução significativa a partir de 0,5 % do extrato. O extrato
aquoso de folhas também inibiu o comprimento de raiz e a altura da parte aérea, porém somente a partir de
1,0% e 2,5% (p<0,0001), respectivamente, e houve diferenças significativas em relação à massa seca somente
em 5%. O estudo mostrou que o extrato aquoso de folhas e frutos da espécie selecionada apresenta efeitos
fitotóxicos sobre o crescimento de plântulas de L. sativa, afetando o seu desenvolvimento. Ambos os extratos
interferem no crescimento da plântula à medida que aumenta a concentração do extrato, porém o extrato de
frutos apresenta maior efeito fitotóxico em relação ao extrato aquoso. Mais estudos precisam ser realizados
para que se possa confirmar a toxicidade do extrato da espécie sobre plantas, especialmente de espécies
invasoras, visando a sua utilização futura como herbicida natural.
Palavras-chave: Alelopatia. Bioherbicida. Bioprospecção. Extrato aquoso. Extrato etanólico.
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Hidrólise enzimática do soro de queijo bubalino para
obtenção de aminoácidos de cadeia ramificada

Resumo: O soro de queijo de búfala hidrolisado pode ser fonte de aminoácidos de cadeia ramificada (Branched
Chain Amino Acids – BCAA) (L-leucina, L-valina e L-isoleucina), de forma que a suplementação nutricional
de desportistas pode ser uma alternativa de aproveitamento deste soro. Neste contexto, o objetivo desse
trabalho é hidrolisar as proteínas do soro de queijo bubalino para a obtenção de um Whey protein (WP)
com disponibilidade dos BCAA. O estudo é do tipo transversal, qualitativo e quantitativo. Para este, o soro
foi fornecido por uma indústria de laticínios do Rio Grande do Sul e, primeiramente, foi nanofiltrado em
processo de separação por membranas (PSM) para a concentração das proteínas. Em seguida, para avaliar a
eficácia do PSM, foi analisada a composição centesimal dos soros in natura e concentrado quanto a proteínas
totais (PTN), cinzas, umidade e gordura total (LIP), e carboidratos (HC) foram determinados por diferença. O
concentrado proteico foi hidrolisado empregando cinco proteases comerciais (A, B, C, D e E) em diferentes
concentrações enzimáticas, nas suas condições ótimas de temperatura e sem alteração do pH do soro, sendo
este processo monitorado em diversos tempos. O hidrolisado escolhido foi aquele que apresentou a melhor
condição de hidrólise, ou seja, maior concentração dos BCAA. Para tal avaliação foi utilizada a técnica qualitativa
de cromatografia de camada delgada (CCD) e quantitativa de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE),
sendo ainda necessária a análise do grau de hidrólise pela técnica do reagente orto-ftalaldeído. O PSM por
nanofiltração concentrou as proteínas do soro, apresentando 8,77% de HC, 1,72% de PTN, 1,27% de LIP,
5,86% de cinzas e 82,96% de umidade para o soro concentrado e 1,60% de HC, 0,99% de PTN, 0,7% de LIP,
4,03% de cinzas e 92,69% de umidade para o soro in natura. Na análise de CCD, os melhores resultados
foram obtidos com a enzima B na concentração de 500 U/g de proteína do soro em sua temperatura ótima
de atividade enzimática (50 ºC), no pH do soro de queijo bubalino (5,7) e no tempo de hidrólise de 12 h.
Isso confirmou-se na CLAE, com maior presença de BCAA na mesma amostra. Foram obtidos os valores de
138,82 mg/L de valina, 546,98 mg/L de isoleucina e 80,02 mg/L de leucina. O hidrolisado proteico do soro de
queijo bubalino apresentou a disponibilidade dos BCAA, indicando a possibilidade de uso como suplemento
nutricional para atletas.
Palavras-chave: Aminoácidos essenciais. Whey protein. Suplemento.
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Fitossociologia do estrato arbóreo de áreas de
preservação permanente (APP) e sua relação com a
qualidade da água de dessedentação animal e do leite
produzido em propriedades rurais produtoras de leite
do Vale do Taquari/RS

Resumo: As Áreas de Preservação Permanente (APP) são áreas que, cobertas ou não por vegetação nativa,
possuem a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a biodiversidade, o fluxo gênico
tanto de fauna como de flora, proteger o solo e também assegurar o bem-estar das populações humanas.
Por sua importância, essas áreas foram instituídas em lei e o não cumprimento pode acarretar em problemas
ambientais, além de multas ao infrator. Com isso, o objetivo da pesquisa é relacionar a fitossociologia do
estrato arbóreo de APP com a qualidade da água utilizada para dessedentação animal e do leite produzido em
propriedades rurais produtoras de leite do Vale do Taquari. Foram realizadas entrevistas com os produtores que
possuem a propriedade dentro da FED Submontana, das 124 propriedades participantes do grupo de pesquisa.
Para o levantamento florístico foram identificados os exemplares arbóreos com Circunferência a Altura do Peito
(CAP) acima de 15 cm nas APP de cursos d’água. A identificação das espécies é realizada em campo quando
possível, caso contrário, parte da planta é coletada para identificação utilizando chave dicotômica. Após, os
dados foram tabulados em planilha Excel ® para o cálculo das médias, além dos índices fitossociológicos e
comparados com os dados da qualidade da água de dessedentação animal e do leite produzido. As análises
físico-químicas e microbiológicas da água de dessedentação animal e do leite já foram realizadas e os dados
tabulados. Desses dados, constatou-se que referente ao leite, o parâmetro pH foi o que mais encontra-se fora
dos valores previstos na legislação, sendo que período frio apenas 12 (24,0%) das propriedades analisadas
estavam de acordo e que no período quente 12 (24,5%) também. Das análises microbiológicas, os mesófilos, no
período frio, estavam de acordo com a legislação em 41 (82,0%) propriedades e no período quente o número
chegou a 33 (67,3%); para psicrotróficos, no período frio 49 (98,0%) estavam de acordo e no período quente 43
(87,7%). Das análises microbiológicas da água, 23 (48,9%) propriedades estavam em desacordo com a legislação
vigente, que para água de dessedentação animal estabelece um máximo de 1000 coliformes a cada 100 mL.
Quando ao parâmetro Oxigênio Dissolvido, 44 (91,7%) das propriedades se encontram adequadas, sendo a
média maior ou igual a 4. Quanto aos levantamentos fitossociológicos nas APP, até o momento foram realizados
em 28 do total de 63 propriedades que possuem APP. Com os dados obtidos, tem-se que o pH é o parâmetro
mais difícil a ser cumprido por conta de seu intervalo curto, de 6,5 a 6,7 de aceitação como normal. Além
disso, foi constatado que no período quente o leite fica mais suscetível a contaminações de microrganismos.
Ao final da pesquisa, espera-se verificar a influência e contribuição da fitossociologia na qualidade da água
utilizada para dessedentação animal e consumo humano e, consequentemente da qualidade do leite produzido
nas propriedades rurais e, desta forma contribuir com a construção científica de indicadores que possam ser
utilizados para melhoria da sustentabilidade de propriedades rurais produtoras de leite.
Palavras-chave: Análise Fitossociológica. Qualidade. Parâmetros físico-químicos e microbiológicos.
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Análise semiótica aplicada a embalagens de leite orgânico
Resumo: O presente trabalho está inserido no projeto de pesquisa Sistemas de Produção e Consumo: um olhar
integrado sobre os alimentos orgânicos, e trata-se da investigação e análise de embalagens de leite orgânico,
direcionando o estudo ao design e às predominâncias de determinados aspectos visuais e/ou características
presentes em rótulos do produto citado. Objetivou-se com essa pesquisa identificar e analisar características
de rótulos de leite orgânico por meio de uma análise semântica e de significação dos elementos gráficos
encontrados (como cores, formas, textos e ilustrações). Para tal, foi realizada a obtenção de informações
qualitativas e quantitativas através da procura e seleção de imagens de embalagens de leite orgânico disponíveis
na internet. A pesquisa abrange a metodologia de análise semiótica, desenvolvida por Charles Sanders Peirce,
unida a meios de aplicação do método ao design (CARDOSO; PACHECO, 2017). No estudo, busca-se o que cada
elemento tem potencial para representar e/ou conotar semanticamente em um determinado contexto. Visando
identificar tendências adotadas pelas marcas, foi levada em consideração a frequência com que determinados
elementos foram utilizados na composição visual das embalagens. Entre os principais aspectos, notou-se
a predominância da cor verde em diversos modelos, característica que mostrou-se como principal meio de
diferenciação das embalagens de leite convencional. O uso frequente do verde se justifica ao ser reconhecido
como uma cor que estabelece ligação aos conceitos de sustentabilidade, em especial quando inserido no
âmbito de alimentos orgânicos (CALEGARI; COLOMÉ; JACQUES, 2016). Referente às imagens, os rótulos seguem
a tendência de ilustrar fazendas e/ou elementos relacionados a ela, muitas vezes dando destaque à figura da
vaca. Percebeu-se que os principais meios utilizados para comunicar de forma enfatizada a origem orgânica
do produto, foram frases indicando seus diferenciais, estas complementando as informações básicas, como os
selos de certificação orgânica. Ao contrário da pesquisa de mercado, na análise semiótica não se trabalha de
forma direta com os consumidores (LIMA; CARVALHO, 2012) impossibilitando a pesquisa de estabelecer de fato
o que determinada característica analisada transmite, dado que a conclusão semântica da análise semiótica seja
de caráter subjetivo. Porém, através da aplicação dos métodos propostos, foi possível dispor de uma melhor
compreensão a respeito da composição visual das embalagens e o seu potencial comunicativo. O estudo
semiótico desenvolvido, ao abranger um número considerável de referências de embalagens de leite orgânico
existentes no mercado, pode vir a auxiliar em projetos relacionados à criação de embalagens, juntamente com
possíveis interpretações geradas pela visualização do produto por parte dos consumidores. Dessa forma, a
semiótica contribui com a prática do design ao proporcionar conhecimentos teóricos relativos ao tema. Além
disso, permite uma comunicação mais assertiva na divulgação de produtos mais sustentáveis.
Palavras-chave: Análise semiótica. Embalagem. Leite orgânico.
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Planejamento de atividades exploratórioinvestigativas sob a perspectiva do trabalho “com” e
“na” escola: um estudo coletivo

Resumo: Esse resumo pretende apresentar os resultados parciais da pesquisa “Produção de materiais
curriculares educativos: uma possibilidade para desenvolver o pensamento algébrico e geométrico nos Anos
Iniciais”. Esta é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (FAPERGS) e tem como
objetivo principal avaliar os resultados decorrentes do planejamento de materiais alternativos para o ensino
de Álgebra e Geometria nos Anos Iniciais. Ressalta-se que a pesquisa busca investigar “com” e “na” escola,
sob a perspectiva dos estudos de Chaluh (2008). Dessa forma, entende-se que é relevante envolver a escola
em todos seus espaços: educadores, educandos, equipe diretiva e o ambiente de aprendizagem e trabalhar
de forma conjunta, ou seja, os pesquisadores e a parte diretiva devem planejar e atuar em parceria para
viabilizar intervenções e encontros de reflexão, a fim de repensar os processos de ensino e de aprendizagem.
Como principal suporte teórico, o grupo de pesquisa segue as ideias de Ponte, Brocardo e Oliveira (2003), que
baseiam seus estudos na tendência da Investigação Matemática. Acerca da formação continuada, o estudo
é apoiado por Duarte e Mesquita (2008), Garcia (2005) e Tozetto (2017). O pensamento pré-algébrico está
embasado nos estudos de Luna e Souza (2013), Schwantes e Schwantes (2004), Vale et al (2008) e Oliveira
e Laudares (2015). Para realizar o planejamento dos materiais, um grupo de professores da IES, bolsistas,
mestrandos, doutorandos, professores da escola básica e alguns voluntários reúnem-se quinzenalmente para
pesquisar e compartilhar experiências, tarefas, dificuldades e alternativas de ensino da pré-álgebra. Cabe
ressaltar que no decorrer destes encontros foram lidos alguns referenciais teóricos, discutiram-se algumas
tarefas investigativas, realizaram-se alguns testes piloto (com os filhos dos professores da escola básica que
integram a pesquisa). Sobre os resultados emergentes de tal pesquisa considera-se que: a) planejamento
motivou os docentes a dar continuidade ao estudo da temática, pois ao longo da caminhada possibilitou a
discussão, reformulação e aperfeiçoamento das atividades; b) o uso do material manipulativo, na perspectiva
das professoras da escola básica, tornou o ensino mais prático e interessante; c) quando as atividades são
planejadas em grupo, os docentes sentem-se mais seguros em expor sua opinião; d) o estudo coletivo
fortaleceu o fazer pedagógico das professoras em suas escolas. Por fim, considera-se que o planejamento de
atividades, na perspectiva da Investigação Matemática, requer tempo para preparar as atividades, discuti-las
e repensá-las. Em adição, é preciso que o educador esteja aberto a tais modificações e veja isso como uma
construção, e não como um erro. Pode-se considerar que ao planejar as tarefas, professores envolvem-se
mais com as tarefas, questionando e auxiliando no aprimoramento das mesmas, o que a torna mais prazerosa.
Como estudo seguinte, pensa-se em discutir e analisar como deve ser realizada a avaliação de atividades
desse cunho investigativo, baseando-se nos fatos já apresentados no caminhar do estudo.
Palavras-chave: Anos Iniciais. Confecção de materiais. Atividades investigativas.
Referências: CHALUH, L. N. Formação e alteridade: pesquisa na e com a escola. 2008. 318 f. Tese
(Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.
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Avaliação in vitro do efeito antagônico de isolados de
rizóbios no desenvolvimento do fungo fitopatogênico
Macrophomina phaseolina (Tassi)

Resumo: Atualmente para que a agricultura se torne cada vez mais sustentável, é necessário o desenvolvimento
de técnicas de cultivo que sejam mais viáveis e ecologicamente corretas. Uma alternativa funcional e viável é
o uso de bactérias promotoras de crescimento vegetal conhecidas como rizóbios, que quando inoculadas em
plantas resultam em grandes benefícios à economia e ao meio ambiente, substituindo o uso de fertilizantes
químicos, principalmente os nitrogenados. A simbiose existente entre os rizóbios e as leguminosas é de
extrema importância, uma vez que estas bactérias colonizam células das raízes das plantas formando os
nódulos, onde convertem o nitrogênio atmosférico em amônia o deixando deste elemento disponível para
a mesma, em um processo denominado Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN). Além disso, os rizóbios
podem promover o crescimento vegetal por solubilizar nutrientes no solo e produzir compostos inibidores
de fitopatógenos, como a podridão radicular em plantas de feijão que é causada pelo fungo Macrophomina
phaseolina (Tassi), que pode afetar a cultura em qualquer fase do crescimento das plantas. Sendo assim,
o presente trabalho teve por objetivo isolar rizóbios dos nódulos radiculares de feijão comum (Phaseolus
vulgaris) e avaliar seu antagonismo direto frente ao fungo M. phaseolina. Assim, foram isolados 22 rizóbios
de nódulos de planta de feijão e a capacidade de inibição do crescimento do fungo M. phaseolina foi avaliada
pela técnica de antagonismo direto em meio sólido. Após a primeira análise, foram selecionados 3 rizóbios
(R26, VC28 e L5) para avaliação da inibição do crescimento do fungo em meio líquido e identificação dos
metabólitos gerados pela técnica de cromatografia gasosa associada a espectrometria de massas (GC-MS).
Após sete dias de incubação as culturas foram filtradas e o peso seco da massa micelial do fungo reduziu
50% quando inoculado com os rizóbios. A análise de GC-MS mostrou a presença de ergotaman-3’,6’,18trione, 9,10-dihydro-12’-hydroxy produzido pelas bactérias durante o antagonismo, e a presença de 14 a
20% de pyrrolo [1,2-a]pyrazine-1,4-dione, hexahydro-3 produzido pelo fungo M. phaseolina, compostos já
caracterizados com potencial antimicrobiano. Assim, concluiu-se que os isolados VC28, L5 e R26 possuem
efeito antagônico frente a M. phaseolina, produzindo compostos com atividade antifúngica.
Palavras-chave: antagonismo. rizóbios. fungo fitopatogênico. metabólitos antimicrobianos.
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Atravessamentos naturais: por uma produção da
subjetividade ambiental

Resumo: Uma escola pública, uma área verde, um grupo de alunos com dificuldades, conforme apontado pelos
professores. Era o segundo semestre de 2017 quando os investigadores do grupo de pesquisa Comunicação,
Educação Ambiental e Intervenções (CEAMI), do Programa de Pós-Graduação Ambiente e Desenvolvimento
(PPGAD), da Universidade do Vale do Taquari (Univates) adentrou uma das escolas urbanas de Ensino
Fundamental de Lajeado. O objetivo era vivenciar possibilidades de sensibilização ambiental baseadas em
um método que explora exercícios sensíveis de olhar, visando à produção de uma subjetividade ambiental, ou
seja, uma subjetividade produzida por meio de atravessamentos naturais gerados em processos de educação
ambiental. Guattari (1992) afirma que “a subjetividade é produzida por instâncias individuais, coletivas e
institucionais”. Assim, por três meses convivemos semanalmente com um grupo de 8 estudantes de 11
e 12 anos. Nossa estratégia era baseada no método do Aprendizado Sequencial de Joseph Cornell (2005,
2008). O autor propõe uma educação ambiental vivencial como forma de, aos poucos, ir levando os sujeitos
à imersão na e com a natureza. O método das vivências se divide em quatro fases. A primeira fase tem como
objetivo despertar o entusiasmo, a segunda busca concentrar a atenção, a terceira refere-se à experiência
direta, e a última fase é o momento de compartilhar as sensações vivenciadas. O objetivo do estudo era
observar como as crianças interagiam com e no ambiente natural. Optou-se por desenvolver atividades em
todas as semanas a fim de avaliar um processo em continuidade e estabelecer um vínculo com o grupo.
Atravessados pela teoria da Ecosofia (GUATTARI, 1990), buscamos observar como as vivências com a natureza
eram perpassadas pelas relações subjetivas e sociais. Para Guattari, estes são os três registros ecológicos
que intercambiam e podem ser movimentados para a criação de novos territórios existenciais. As atividades
evidenciaram que o grupo de crianças trazia, inicialmente, uma relação utópica com a natureza, pensando
nela como uma entidade mística, cuidada por índios e animais. Alguns também associavam a natureza a um
espaço degradado, projetando o futuro como um lugar sem recursos naturais. Aos poucos, a relação dos
alunos com a natureza foi perpassada pelo sentido de responsabilização. Deste modo, percebemos que a
trajetória histórica da relação dos humanos com e na natureza foi revivida espontaneamente pelo grupo de
crianças ao longo das experiências criadas para as 10 oficinas. Os próximos passos da pesquisa incluem a
reflexão e aprofundamento da noção de produção de uma subjetividade ambiental.
Palavras-chave: Aprendizado sequencial. Natureza. Intervenções. Ecosofia. Subjetividade Ambiental.
Referências: CORNELL, Joseph. Vivências com a Natureza 1. São Paulo: Editora Aquariana, 2005.
CORNELL, Joseph. Vivências com a Natureza 2. São Paulo: Editora Aquariana, 2008
GUATTARI, Félix. As três ecologias. Tradução Maria Cristina F. Bittencourt. Campinas: Papirus, 1990.
GUATTARI, Félix. Caosmose: um novo paradigma estético. Tradução Ana Lúcia de Oliveira e Lúcia Cláudia
Leão. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992.
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Rastreando o aprender a partir de Spinoza

Resumo: O presente resumo constitui parte do projeto intitulado “O conceito de aprender em Spinoza:
um estudo com arquivos”, que vem sendo desenvolvido por meio de bolsa Probic/Fapergs, junto ao grupo
Currículo, Espaço, Movimento (CEM/CNPq/Univates). Tendo em vista que um dos focos do Grupo CEM é
estudar questões relativas à aprendizagem, a partir de pensadores da Filosofia da Diferença, o presente
projeto investiga tal noção a partir de Baruch Spinoza, destacado precursor dessa corrente filosófica. No
referido projeto, emprega-se o processo arquivístico como procedimento de pesquisa (FOUCAULT, 2008).
Nesse sentido, realizou-se o rastreamento de artigos científicos produzidos nos últimos dez anos, contendo
os descritores: “Spinoza”, “aprender”, “aprendizagem”, “conhecer”, “conhecimento”, entre outros termos
relacionados. Ao todo, foram encontrados quarenta e um artigos, a partir desses descritores. Após suas
leituras, nove deles foram escolhidos, por concentrarem suas reflexões no processo de aprender ou, nas
palavras de Spinoza, “conhecer”. Em alguns desses artigos, encontramos que Spinoza pensa o aprender através
de três modos ou gêneros: imaginação, razão e intuição. Na imaginação, o conhecimento é formado a partir
da percepção das coisas através de signos, variando conforme a maneira como nosso corpo é afetado pelos
outros corpos. Neste modo de aprender ocorre uma privação de conhecimento, de tal maneira que somos
capazes de produzir apenas ideias inadequadas ou falsas (GLEIZER, 2013). A razão, por sua vez, constitui
um modo de aprender através do qual percebemos as coisas verdadeiramente, pois é de sua natureza a
cognição das coisas como elas são necessariamente. É através desse segundo gênero de conhecimento ou
aprendizagem que a mente possui ideias adequadas das propriedades das coisas, concebendo o que Spinoza
denomina de noções comuns (PUGLIESE, 2017). Por fim, a intuição é o modo de aprender que parte da ideia
adequada da essência formal da substância para chegar ao conhecimento adequado da essência das coisas.
Em razão dessas características, a intuição corresponde à atividade mais potente do pensamento (PUGLIESE,
2017). Frente aos achados acima mencionados, sobre a noção de aprender a partir de Spinoza, encontra-se
em fase de elaboração o artigo intitulado “O conceito de aprender em Spinoza: um estudo com arquivos”.
Além disso, os resultados parciais estão sendo apresentados em eventos científicos. Por fim, os achados
da investigação serão apresentados no III Fórum Nacional Itinerante Arquivo, Pesquisa, Docência, que está
sendo organizado pelo Grupo CEM, a ser realizado no dia 13 de junho de 2019, na Univates. Assim, espera-se
contribuir para as reflexões do Grupo de Pesquisa CEM, bem como para o debate contemporâneo sobre o
aprender.
Palavras-chave: Aprendizagem. Spinoza. Arquivo
Referências: FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Tradução Luiz Felipe Baeta Neves. 7ed. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2008.
GLEIZER, Marcos André. Idéia adequada, holismo semântico e verdade como coerência em Espinosa.
Analytica. Revista de Filosofia, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 65-84, ago. 2013. ISSN 1414-3003. Disponível em:
<https://revistas.ufrj.br/index.php/analytica/article/view/562>. Acesso em: 06 mar. 2019.
PUGLIESE, Nastassja. Os três gêneros de conhecimento e a natureza de suas relações. In: Rafael Cataneo
Becker; Emanuel Angelo da Rocha Fragoso; Francisco de Guimaraens; Ericka Marie Itokazu; Maurício Rocha.
(Org.). SPINOZA E NÓS. 1ed.Rio de Janeiro: Editora Puc-Rio, 2017, v. 2, p. 114-127.
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Ensino e tecnologias digitais de informação e
comunicação

Resumo: Entende-se que contemporaneamente os processos de ensino e de aprendizagem buscam pelos
saberes e a acessibilidade de informações, sendo que têm se vinculado ao desenvolvimento das Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). O Projeto de Pesquisa Aprendizagem e Ferramentas Digitais no
Ensino Superior, (CNPQ/ Univates), tem como objetivo investigar sobre o ensino desenvolvido por professores
de graduação, mestrado e doutorado, verificando se ele favorece a aprendizagem em tempos digitais. Os
principais referenciais teóricos são Pierre Lévy, John H. Flavell, entre outros. Lévy (2011), sustenta que as
sociedades, as culturas, são produtoras de técnicas, de saberes e, portanto, de tecnologias. O início da Bolsa
de Iniciação Científica PROBIC/Univates se deu no mês de fevereiro, de modo que os trabalhos desenvolvidos
pela bolsista vêm sendo acompanhados pelo professor orientador e grupo de pesquisa. Entre os primeiros
estudos realizados pela bolsista, incluem-se leituras introdutórias, que ainda estão sendo feitas, com o intuito
de compreender os conceitos de Cibercultura, Ciberespaço e Inteligência coletiva, bem como a iniciação
de estudos sobre o conceito de pesquisa-ação. Outras atividades se referem ao cuidado com agendamento
de reuniões, produção de atas e demais documentos oficiais, administração de tarefas e organização do
ambiente virtual. No que diz respeito às atividades de cunho mais específico, encontra-se o compartilhamento
de informações pertinentes à pesquisa, leituras para a complementação dos estudos e leitura de referenciais
teóricos com os participantes da pesquisa. Outra atividade diz respeito à listagem de eventos internos e
externos que possam ser do interesse do grupo de pesquisa. Quanto às metas da pesquisa para o ano de
2019, estas incluem um processo de internacionalização da pesquisa, mediante investigação conjunta com
uma universidade parceira, de Bogotá/ Colômbia, para verificar como os professores de graduação e pósgraduação, ensinam em tempos digitais. Ademais, espera-se colaborar na construção de propostas de extensão
junto a professores de escolas parceiras da pesquisa, para trabalhar sobre os processos de aprendizagem em
tempos digitais. Nesse sentido, a grande expectativa para este ano é desenvolver propostas de extensão junto
às mesmas, a partir de um olhar da pesquisa-ação. Salientamos que ainda não há resultados conclusivos, pelo
fato de uma nova etapa ter se iniciado há pouco mais de três meses.
Palavras-chave: Aprendizagem. TDICs. Pesquisa
Referências: LÉVY, Pierre. Cibercultura. 3. ed. São Paulo: 34, 2011.

87

SUMÁRIO

Anais do III Congresso
Internacional de
Ciência, Tecnologia e
Conhecimento

ISBN 978-85-8167-285-4

Nome dos autores: Cléber Sganzerla
Demais participantes: Marina Schmidt Dalzochio. Kétlin Santiago Diemer. Pauline Amanda Vognach
Orientador: Eduardo Périco
Nome da Instituição: Universidade do Vale do Taquari - Univates
Área de conhecimento: Ciências Biológicas

Efeitos do uso e cobertura do solo na fauna de odonata
no litoral do Rio Grande do Sul, Brasil

Resumo: A urbanização é um processo crescente e pouco planejado que descaracteriza diversos habitats
naturais causando redução da biodiversidade. Uma das áreas que mais sofre com o processo de urbanização
no Estado do Rio Grande do Sul é a região litorânea, essa expansão coincide com uma tendência nacional
de valorização da costa brasileira e traz graves consequências aos ecossistemas a ela associados. A região
abriga ecossistemas ameaçados, como áreas úmidas e grandes lagoas salobras. Portanto, é essencial
compreender as implicações ambientais causadas pela expansão urbana na região litorânea do RS, pois
dentre todos os habitats afetados, os ambientes aquáticos são os mais prejudicados. Os insetos da Ordem
Odonata são ótimos indicadores de qualidade da água e de transformações da paisagem, sendo considerados
modelos de estudos para uma variedade de perguntas ecológicas, além disso, cumprem todos os requisitos
de um bom bioindicador, podendo refletir os efeitos antrópicos nos ambientes terrestres e aquáticos. O
objetivo deste trabalho foi analisar como a riqueza, abundância e composição de espécies de Odonata são
afetadas com a presença da urbanização próxima às áreas úmidas naturais no Litoral Norte do Estado. Foram
feitas coletas em 28 áreas úmidas costeiras presentes nos municípios do Litoral Norte, classificadas como
áreas urbanizadas e não urbanizadas, de acordo com o percentual do uso do solo, durante os meses de
novembro de 2016 a fevereiro de 2018. As delimitações do uso do solo foram feitas através da ferramenta de
medição de área e imagens de satélite disponíveis pelo software Google Earth Pro. Para verificar se existiam
diferenças entre os pontos categorizados como urbanizados e não urbanizados foi selecionado o melhor
modelo, utilizando o pacote MuMIn, função Dregde, do software estatístico R. Em seguida, foi elaborado um
Modelo linear generalizado (GLM) para comprovar a significância da associação (alfa=0.05) entre a riqueza
de espécies e a abundância de indivíduos e o percentual das categorias de uso do solo, definidos como área
urbanizada (urbanização), vegetação nativa (floresta e restinga), agropecuária e dunas. Para entender, como
as variáveis da paisagem influenciaram a composição de espécies e a distribuição espacial nos dois ambientes
foi elaborada uma NMDS. Com a finalidade de saber quais espécies poderiam servir como indicadores, foi
feita uma análise de espécies indicadoras (INDVAL). Um total de 801 indivíduos foi coletado, representando
36 espécies e 16 gêneros. A análise por GLM não indicou nenhum modelo significativo para riqueza. O
modelo significativo para abundância envolve a combinação das variáveis agropecuária, vegetação nativa
e urbanização. A categoria agropecuária e vegetação nativa influenciaram positivamente a abundância, já a
urbanização influenciou negativamente. Para a composição de espécies, tanto o percentual de urbanização
(p=0.01) quanto de agropecuária (p=0.02) influenciaram na composição de espécies, explicando, a variação
das espécies entre os pontos amostrados. A análise de INDIVAL apontou apenas espécies indicadores de áreas
não urbanizadas, entretanto, algumas espécies, foram encontradas exclusivamente em áreas urbanizadas,
mesmo sem significância estatística. Este estudo demonstra a importância de Odonata como bioindicadores
da qualidade ambiental e reforça que boas estratégias de planejamento urbano, que favoreçam tanto o
crescimento social quanto à proteção ambiental são essenciais.
Palavras-chave: Áreas úmidas. Conservação. Macroinvertebrados. Urbanização.
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Arqueobotânica e macrovestígios em sítios
arqueológicos no Vale do Vaquari

Resumo: Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa Arqueologia, História Ambiental e Etnohistória do
RS, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento da Universidade do Vale do
Taquari (Univates) e do Laboratório de Arqueologia da mesma instituição, pertencendo a área de conhecimento
das Ciências Humanas. Possui como tema de trabalho a recuperação de vestígios arqueobotânicos em sítios
arqueológicos na região do Vale do Taquari. A Arqueobotânica é uma disciplina dedicada ao estudo de vestígios
botânicos (sementes, frutos, lenhos, grãos de amido, pólen, fitólitos) encontrados em sítios arqueológicos e que
busca compreender como determinado grupo pré-colonial se relacionava com o ambiente circundante, suas
práticas alimentares e possível domesticação de cultivos. Os objetivos dessa pesquisa se centram na recuperação
de macrovestígios botânicos carbonizados, tais como lenhos e restos carpológicos (sementes, frutos, fibras
vegetais), dos sítios arqueológicos Guarani RS-T-132 e Jê RS-T-126. O primeiro é localizado no município de
Pouso Novo e o segundo em Arvorezinha. Como metodologia realizou-se a coleta sistemática de 1000 litros
sedimento durante a escavação arqueológica no RS-T-132 e 600 litros de sedimento no RS-T-126. O material do
sítio Guarani foi embalado e etiquetado conforme a quadrícula sendo levado para o laboratório. Em laboratório
procedeu-se a flotação do sedimento com uma flotadeira portátil construída a partir do protótipo sugerido por
Scheel-Ybert et al. (2005). O material do sítio Jê sofreu o processo de flotação durante a atividade de campo. A
flotação permite a separação da fração pesada de vestígios arqueológicos (ossos, cerâmicas e líticos) da fração
leve, isto é, os vestígios botânicos que são menos densos que a água (lenhos e restos carpológicos). Após o
processo de flotação realizou-se a secagem das frações leve e pesada e a posterior triagem manual dos vestígios.
No caso da malha (peneira) que contém a fração pesada podem ser encontrados vestígios ósseos, líticos,
cerâmicos e vestígios botânicos que não flotaram (quando há argila agregada ao vestígio, por exemplo). Na
malha que contém a fração leve estão contidos estritamente vestígios botânicos, onde se procede a separação
dos vestígios botânicos carbonizados, que são arqueológicos, dos vestígios botânicos não carbonizados, que
são atuais. Os vestígios botânicos não carbonizados são excluídos porque em áreas subtropicais e tropicais
não há, normalmente, preservação botânica de vestígios que não sofreram processo de carbonização. A
atividade relacionada ao sítio Guarani encontra-se em processo de identificação taxonômica dos remanescentes
carpológicos, enquanto que, no sítio Jê, as atividades se centram na triagem dos vestígios, posteriormente,
será realizada a identificação taxonômica dos vestígios botânicos. Após o término da atividade de triagem será
iniciada a nova etapa da pesquisa, isto é, a identificação taxonômica dos vestígios botânicos remanescentes do
sítio Jê. Também, será realizada comparações entre os elementos variantes entre os sítios, sendo os sedimentos
o principal ponto, apresentando variações na própria textura do sedimento, bem como, na composição. Em
seguida serão selecionados os vestígios carpológicos e pretende-se, como objetivo, avaliar a presença e o uso
pré-colonial de plantas cultivadas e silvestres nesses sítios arqueológicos.
Palavras-chave: Arqueobotânica. Arqueologia. Sítio Guarani. Sítio Jê.
Referências: SCHEEL-YBERT, R.; KLÖKLER, D.; GASPAR, M.D.; FIGUTI, L. Proposta de amostragem padronizada
para macro-vestígios bioarqueológicos: antracologia, arqueobotânica, zooarqueologia. Rev. do Museu de
Arqueologia e Etnologia, São Paulo, v. 15 n. 16, p. 1-25, 2005.
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Arquivo CEM: ensinar e aprender em meio à arte

Resumo: A presente investigação, realizada enquanto bolsista PIBIC/CNPq, está vinculada ao Grupo de Pesquisa
Currículo, Espaço, Movimento (CEM/CNPq/Univates). De modo geral, o Grupo CEM visa analisar os processos de
ensinar e aprender, produzidos por práticas educativas e artísticas, nos espaços escolares e não escolares, operando
com o referencial teórico de autores da Filosofia da diferença como Foucault, Deleuze, Guattari, entre outros. Diante
disso, em meio aos diversos arquivos compostos por produções e materiais colhidos no campo empírico que foram
produzidos desde 2013 pelo grupo CEM, a investigação que aqui se apresenta tem por objetivo rastrear esses
arquivos, debruçando-se sobre as noções de ensino, aprendizagem e arte, com o intuito de investigar como essas
noções aparecem, se cruzam, se repetem e estão implicadas no contexto dos espaços de investigação. Para tanto,
a investigação vem operando com o conceito de arquivo, proposto na Arqueologia do Saber de Michel Foucault
(2008). Para Foucault (2008), o arquivo não é apenas um conjunto de documentos, mas um sistema de enunciados
que se legitimam e modificam ao serem manuseados. No primeiro momento, foi realizado um procedimento de
arquivamento por ano de atuação do Grupo CEM, sistematizado por meio de tabelas que envolvem as noções de
aprendizagem, ensino e arte que emergiram dos arquivos. No segundo momento, ainda não concluído, a tarefa foi
a de criar um procedimento de arquivização, de modo a acompanhar as modulações, os movimentos, as mudanças
conceituais realizadas nesses seis anos do Grupo. Para Aquino, arquivamento e arquivização constituem-se dois
momentos do procedimento arquivístivo, sendo que “a obstinação documentária está para o primeiro procedimento
do mesmo modo que a imaginação recriadora está para o segundo” (AQUINO, 2018, p 48). Desse modo, observa-se,
em meio ao processo arquivístico, mudanças conceituais que foram se constituindo ao longo dos estudos, tal como
as problematizações entre as definições de escolar e não escolar, o que levou o Grupo CEM a operar com os conceitos
de escolar/não escolar como “espaços” e escolarizado/não escolarizado, como “movimentos”. Disso também
decorre a busca por entender de que modo o currículo pode se compor e se cruzar com novas práticas, articuladas
por diferentes relações de saber e por novas experimentações com a finalidade de compreender e problematizar
o currículo enquanto movimento que atravessa os espaços escolares e não escolares. Como resultados parciais da
pesquisa arquivística podemos destacar que as discussões sobre o currículo tornaram-se centrais no grupo CEM,
sobretudo as rupturas, e potencialidades que estão imbricadas nas práticas educativas e artísticas dos processos de
ensinar e aprender em espaços escolares e não escolares. Além disso, é possível constatar que o grupo passou a ocupar
com mais intensidade os espaços dos museus, inclusive realizando parceria com outros espaços de arte. Disso decorre
a investida no campo da experimentação, através de encontros com a arte e com o pensamento, os quais provocam
movimentos nos processos de ensinar e aprender. Conclui-se que um currículo em meio à arte se potencializa, pois
está a mercê dos fluxos e dos processos de criação. O resultado dessa investigação será publicado em artigo científico
e apresentado no I Fórum Nacional Itinerante Arquivo, Pesquisa, Docência, que está sendo organizado pelo Grupo
CEM, a ser realizado no dia 13 de junho de 2019, na Univates.
Palavras-chave: Arquivo. Ensino. Aprendizagem. Arte. CEM.
Referências: AQUINO, J.; Do VAL, G. Uma idéia de arquivo: contributos para a pesquisa educacional.
Pedagogía y Saberes, n. 49, Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Educación. 2018, p. 41-53.
FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.
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Indução de tolerância ao frio em plantas de arroz
através da inoculação de bactérias rizosféricas

Resumo: O arroz (Oryza sativa L.) é um importante alimento, atuando como base alimentar para bilhões
de pessoas no mundo. O Brasil é o maior produtor deste cereal fora do continente Asiático. Entretanto,
a produção nacional poderia apresentar maiores rendimentos se levarmos em conta o fato de que ela é
fortemente influenciada por diferentes estresses ambientais, como seca, salinidade e baixas temperaturas.
As mudanças climáticas que vem ocorrendo desafiam a segurança alimentar no mundo, portanto, faz-se
necessário o incentivo à busca por novas técnicas agrícolas favoráveis ao meio ambiente e que supram a
demanda por alimentos. Sabe-se que alguns microrganismos são capazes de a tender às necessidades
nutricionais, melhorando a absorção de nutrientes e modulando as defesas naturais das plantas, aumentando
a resistência contra patógenos e predadores. No entanto, recentemente, algumas pesquisas mostraram que,
além de aumentar a resistência das plantas contra estresses bióticos, os microrganismos podem conferir à
planta tolerância a estresses abióticos. Pesquisas deste tipo ainda são escassas em plantas de arroz. Nosso
trabalho buscou avaliar a capacidade de algumas bactérias rizosféricas em aumentar a tolerância de plantas
de arroz ao frio. Para isso, plantas de arroz foram inoculadas com isolados bacterianos oriundos de arrozal,
e então submetidas a condições estressantes e comparadas com plantas não estressadas (inoculadas e não
inoculadas). A taxa de sobrevivência foi maior em plantas submetidas a e s tresse por baixa temperatura
inoculadas com três isolados bacterianos (85%, 69% e 63%) que em plantas não inoculadas sob estresse
(33%), sendo que em um dos isolados a taxa de sobrevivência (85%) não diferiu da condição controle (100%,
sem inoculação). Para continuar esta pesquisa, além de dados agronômicos, diversas análises fisiológicas e
moleculares serão realizadas para que possamos entender os mecanismos envolvidos na tolerância ao frio em
arroz induzida pela inoculação de bactérias. Esses achados podem estimular o uso de inoculantes agrícolas
em Orysa sativa, auxiliando no contínuo fornecimento de alimentos em períodos de mudança climática.
Palavras-chave: Arroz. Frio. Inoculação. Taxa de sobrevivência. Tolerância.
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Experimentações de leitura e reescrita de materiais
didáticos no arquivo de museus

Resumo: O grupo de pesquisa Currículo Espaço e Movimento vem desde 2013 investigando o currículo em
espaços escolares e não escolares e como estes espaços produzem práticas artísticas e educacionais em meio
aos processos de ensinar e aprender. Dentre os espaços não escolares, a mini-pesquisa “Experimentações
de leitura e reescrita de materiais didáticos no arquivos de museus” pretende compreender e analisar os
materiais didáticos produzidos entre os anos de 2016 e 2018 pelos espaços artísticos: Instituto Iberê Camargo
(Porto Alegre - RS), Fundação Vera Chaves Barcellos (Viamão - RS) e Museu de Arte do Rio - MAR (Rio de
Janeiro - RJ). O museu tem ganhado cada vez mais destaque no âmbito educacional, promovendo saraus,
exposições variadas e cursos voltados à formação de professores. Tais atividades visam atingir outros públicos,
com isso, o museu deixa de ser apenas um espaço voltado para um determinado grupo social, para assumir
um papel de educador sócio-cultural (BENNETT, 1995; DUNCAN, 1995; DÍAZ, 2018). A produção de materiais
artísticos-pedagógicos, elaborados pelos Museus e voltados à educação básica é o caminho mais viável para
a democratização desses espaços. Nessa medida, o museu torna-se um espaç o educativo importante na
formação do estudante e aliado aos processos de aprendizagem, visto que extrapola os conteúdos formais,
possibilitando a conexão de estudantes e professores com as obras de arte, o que ocorre, muitas vezes, por
meio do acesso aos materiais didáticos. Ancorada nos estudos de Jacques D errida (2011, p.21, grifos do
autor), a investigação considera o arquivo como um conjunto de textos vivos, capazes de serem atingidos
por uma, a pulsão de morte que o destrói: “com a condição de apagar mas também com vistas a apagar
seus ‘próprios’ traços”. O referido estudo utiliza a genealogia de Foucault (2005) e através de procedimentos
exploratórios experimentais (CORAZZA, 2011) inventa maneiras de ler e reescrever os arquivos selecionados
de cada museu. As análises levam em consideração as seguintes questões: a) para quem está sendo destinado
esse material? b) Qual é o tema abordado no material? c) Há formas de transpô-lo para a sala de aula? Tais
indagações busca levar em conta o tipo de material, o público alvo, as formas com que os mesmos propõem
transpor as práticas artísticas para dentro da sala do ambiente escolar. Os resultados esperados voltam-se
para a compreensão da estrutura e da organização dos arquivos selecionados, assim como a recriação a partir
da leitura e da reescrita dos materiais produzidos pelos museus. A partir da presente investigação busca-se
concluir o artigo “Produzir arquivos a partir do ler e do escrever”, já iniciado com os resultados parciais. Além
da escrita e publicação do artigo, se pretende apresentar esta investigação em eventos, a fim de compartilhar
e trocar saberes, que possibilitem enriquecer cada vez mais o estudo.
Palavras-chave: Arte. Educação. Arquivo. Material didático. Museu.
Referências: DERRIDA, Jacques. Mal de arquivo: uma impressão Freudiana. Rio de Janeiro, Relume Ltd, 2001
DÍAZ, José Alberto Romaña. Tibuns com/no MAR (Museu de Arte do Rio) Mediação e aprendizagem em um
espaço poroso. 2018. 99 f. Mestrado em ensino. Out. 2018.
FOUCAULT, Michael: Nietzsche, a genealogia e a história. In: Manuel Barros da Motta (org.). Ditos e escritos,
vol.II. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 260 - 281.
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CORAZZA, Sandra Mara. Notas para pensar as Oficinas de Transcrição (OsT). In: HEUSER, Ester Maria
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tradução livre da autora.
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Arte na escola: potência para experimentação em
práticas educativas

Resumo: Visando analisar os efeitos da arte nas práticas educativas, a pesquisa “Práticas educativas no espaço
escolar: o que pode a arte no processo de ensino e de aprendizagem?” propõe o seguinte questionamento: como
os docentes percebem os efeitos da arte nas práticas educativas e nos processos de ensino e de aprendizagem?
Para fundamentar a reflexão, considera a escola como um espaço capaz de propiciar diferentes experimentações
e a arte como uma potência para emergência das mesmas. Assim, contempla a arte como um disparador de
movimentações criativas, inventivas e imaginativas (HERMANN, 2005), permitindo que manifestem-se, nas
práticas educativas, experiências inesperadas, singulares e irruptivas durante os processos de ensino e de
aprendizagem. A pesquisa está vinculada ao projeto “Ensino e aprendizagem: o currículo em meio a práticas
educativas e artísticas” (CEM/CNPq/Univates) e apresenta como cenário duas escolas públicas do Vale do
Taquari (RS). Como metodologia de pesquisa, abrange um estudo bibliográfico da literatura, explorando os
conceitos de arte, escola, práticas educativas e processos de ensino e de aprendizagem. A inserção no campo
de investigação acontece em dois momentos. Primeiramente, os coordenadores pedagógicos e/ou diretores
de ambas escolas foram entrevistados, na procura de conceber como estas instituições viabilizam relações
entre práticas educativas e arte, ação que proporcionará, posteriormente, uma melhor compreensão das
práticas e percepções dos docentes. Em um segundo momento, serão realizadas entrevistas semiestruturadas
com docentes indicados pela gestão, com o intuito de conhecer tais práticas e suas percepções acerca dos
efeitos da arte nas práticas educativas e nos processos de ensino e de aprendizagem. O tratamento dos
dados será efetuado com a análise textual discursiva. Tal método oportuniza novas compreensões sobre os
fenômenos e discursos, processo que demanda criatividade do pesquisador (MORAES; GALIAZZI, 2006). A
partir das informações obtidas pelas entrevistas com a coordenação pedagógica e direção, percebe-se que
há o reconhecimento da arte como uma dimensão importante para a experimentação. Contudo, tal enfoque
parece ser pouco praticado na escola, acontecendo em momentos singulares de algumas aulas como Língua
Portuguesa, Literatura, Geografia, História e Artes, em função de demandas para o cumprimento de metas
educativas, com base no desenvolvimento de conteúdos específicos. Busca-se, ao final, analisar os efeitos da
arte nas práticas educativas e nos processos de ensino e de aprendizagem, contribuindo para valorização da
arte como uma potência no espaço escolar.
Palavras-chave: Arte. Escola. Práticas educativas.
Referências: HERMANN, Nadja. Estetização do mundo da vida e sensibilização moral. Educação &
Realidade. Porto Alegre: UFRGS, v. 30, n. 2, p. 33-47, jul./dez. 2005. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/
educacaoerealidade/article/view/12414>. Acesso em: 13 mar. 2019.
MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo. Análise textual discursiva: processo reconstrutivo de múltiplas
faces. Ciência e Educação, São Paulo, v. 12, n. 1, p. 117-128, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/
pdf/ciedu/v12n1/08.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2019.
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Explorando o conceito de densidade com professores
dos anos iniciais por meio de atividades experimentais
e recursos tecnológicos digitais

Resumo: Atividades Experimentais e Recursos tecnológicos digitais podem ser trabalhados de forma integrada
nos processos de ensino e de aprendizagem nas escolas, com intuito de qualificar e dinamizar as aulas de
Ciências. A cada dia, novas ferramentas estão sendo implementadas e, com base nisso, o projeto de pesquisa
Tendências no Ensino, o qual integro, explora diferentes metodologias e ferramentas que possam auxiliar nos
processos de ensino e de aprendizagem. Assim, para a incorporação de métodos utilizados que oportunizam
uma melhor eficácia do ensino em ciências, são necessárias ferramentas que auxiliam o desenvolvimento do
conteúdo. Neste contexto, durante 2018 foram realizados encontros de formação continuada com professores
de diferentes escolas de um município da região do Vale do Taquari, que lecionam nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental. Esses encontros ocorriam uma vez por mês, em que foram explorados Aplicativos e Atividades
Experimentais que podem ser utilizados por esses professores em sala de aula, promovendo assim, mudanças
nas suas formas de ensinar. O objetivo desses encontros foi preparar os professores para que se sintam mais
seguros ao integrar atividades experimentais e tecnológicas nas atividades previstas nas escolas. A análise de
dados deu-se a partir de gravações de áudio e vídeos, além dos registros escritos dos professores participantes,
onde auxiliei nas transcrições do material coletado. No presente estudo intenciona-se analisar as atividades
problematizadas no terceiro encontro, onde foi trabalhado com os professores o conceito de densidade entre
diferentes líquidos e entre líquido e sólidos. Para isso, foi inicialmente lançada aos professores uma situação
problema: “por que alguns objetos ou líquidos afundam e outros flutuam na água?” feito esse levantamento
de hipóteses foi realizada uma atividade experimental utilizando álcool, água, azeite, corantes e copos de
vidro. Posteriormente foram discutidos os resultados e comparados com as hipóteses, buscando aprimorar o
conceito de densidade. Para fundamentar melhor esse conceito, também foi proposto uma atividade com o
simulador Density, disponível no projeto PhET, este foi previamente instalado em computadores e usado off
line, este simulador possibilita uma relação entre materiais diferentes, como isopor, madeira, alumínio, entre
outros quando em contato com a água, auxiliando na abordagem dos conceitos de massa, volume, densidade
e flutuabilidade. Ademais, foi observado nesse encontro as impressões dos professores quanto ao uso dos
recursos tecnológicos e experimentais. No decorrer do encontro, os professores passaram a considerar estas
ferramentas viáveis para serem utilizadas em sala de aula e mostraram-se mais confiantes tanto para utilizar o
PhET quanto para explicar o conteúdo através de experimentos, pois vivenciaram e expuseram suas concepções
sobre densidade, podendo refletir conceitos e vivenciar práticas. Assim, identifica-se que a formação continuada
contribui para que os professores criem uma visão mais ampla de conceitos de Ciências Exatas e, principalmente,
integrem de forma efetiva Atividades Experimentais e Recursos tecnológicos em salas de aula.
Palavras-chave: Atividades Experimentais. Recursos tecnológicos. Formação continuada de professores.
Densidade. PhET.
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Avaliação no ensino de atividades exploratórioinvestigativas da álgebra e da geometria nos anos
iniciais por meio da rubrica

Resumo: O presente trabalho é oriundo de discussões proferidas por professores e bolsistas que integram
a pesquisa intitulada “Práticas, Ensino e Currículo: Ensino-Aprendizagem-Avaliação em Matemática nos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Atividades Exploratório-Investigativas e Formação Docente”, a qual é
financiada pelo órgão de fomento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
O estudo está sendo desenvolvido na Universidade do Vale do Taquari - Univates, e sua equipe é composta
por docentes do ensino superior, professores voluntários que atuam nos Anos Iniciais, bolsistas, mestrandos
e doutorandos. O objetivo principal da pesquisa consiste em propor e analisar a forma de avaliação a ser
utilizada pelos docentes nos Anos Iniciais, no âmbito da Investigação Matemática, por meio de rubricas.
O estudo da Rubrica Avaliativa é fundamentado pelos autores Borralho, Lucena e Brito (2015), os quais
a definem como sendo uma matriz onde constam os indicadores e respectivos critérios de qualidade de
desempenho dos alunos quando estes executam uma tarefa, um produto ou um processo. Segundo estes, a
rubrica pode variar seus critérios e indicadores de acordo com a necessidade a ela atribuída, além da rubrica,
em geral, seguir um padrão de cinco critérios por indicador. A questão da avaliação emergiu, pois no segundo
semestre de 2018, foram realizadas ações formativas nas escolas do município de Estrela, RS, nas quais foram
aplicadas questões exploratório-investigativas, que ainda necessitam avaliação. A bolsista participou do
desenvolvimento e da aplicação das atividades, o que proporcionou uma aproximação maior com o estudo,
em especial no que tange à avaliação. Com base nas experiências vivenciadas nas ações formativas e no
modelo de rubrica apresentado pelos autores, o grupo de pesquisadores propôs um modelo inicial com
dois indicadores (níveis de argumentação e estratégias/conjecturas) com quatro critérios para cada. Para a
utilização da referida rubrica, como método avaliativo em sala de aula, primeiramente será validada a matriz,
analisando-se os critérios escolhidos, bem como os indicadores apresentados, para assim determinar se a
mesma está adequada para a aplicação. Entende-se que para empregar a rubrica, os professores dos Anos
Iniciais devem mostrar-se receptivos a métodos não convencionais de avaliação, visto que o emprego desta
simboliza avaliar os alunos com outros olhos. Posteriormente à confecção e à verificação da ferramenta, será
iniciada a aplicação desta nas turmas de alunos dos docentes voluntários dos Anos Iniciais, e em seguida,
os dados obtidos serão analisados. Espera-se que estes sejam produtivos de modo a acrescentar alguma
informação no estudo da rubrica como ferramenta avaliativa, além de agregar na análise da condução dos
docentes perante essa forma de avaliação.
Palavras-chave: Avaliação. Matemática. Anos Iniciais. Álgebra. Geometria.
Referências: BORRALHO, A. M. A.; LUCENA, I. C. R.; BRITO, M. A. R. de B. Avaliar para melhorar as
aprendizagens matemáticas. Belém, PA: SBEM-PA, 2015.
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Avaliação do potencial de geração de biogás com
resíduos provenientes de uma vinícola da serra gaúcha.

Resumo: Os principais impactos ambientais causados pelas atividades de vinícolas correspondem a geração de
resíduos sólidos orgânicos e as águas residuárias, apresentando altos riscos de contaminação ambiental devido
a presença de compostos orgânicos, nitratos e fosfatos, além de carboidratos e compostos fenólicos (CÁCERES
et al., 2012). As vinícolas demandam grande quantidade de energia durante o período de produção e, segundo
Guerini Filho et al. (2018), a digestão anaeróbia dos subprodutos de vinícolas mostra-se como um tratamento
bastante eficiente, uma vez que ao final do processo são gerados o biofertilizante que pode ser utilizado como
fertilizante orgânico e o biogás como fonte de energia renovável. Nesse contexto, o estudo teve como objetivo
caracterizar e avaliar a geração de biogás de uma vinícola localizada na Serra Gaúcha. Os ensaios de digestão
anaeróbia em batelada foram realizados em escala laboratorial, no Laboratório de Biorreatores - TECNOVATES.
Inicialmente, foram utilizados 21 reatores de 1 litro, preenchidos com 500g de inóculo e substrato. Os substratos
usados foram bagaço, engaço, semente, borra, mosto, efluente bruto, lodo primário e lodo secundário As
proporções utilizadas para preenchimento dos reatores foram definidas através de premissas da norma alemã VDI
4630 (2006), considerando que o teor de Sólidos Totais (ST) da mistura deve ser menor que 10% e a razão entre os
Sólidos Voláteis (SV) do substrato pelos ST do inóculo deve ser menor ou igual a 0,5. Os reatores foram organizados
em triplicatas e mantidos em incubadora bacteriológica com temperatura mesofílica de aproximadamente 37
ºC. Para monitoramento e quantificação da produção de biogás, os reatores estavam conectados em um sistema
automatizado de medição de biogás, composto por tubos em “U” e sensores fotoelétricos que identificam o
deslocamento do fluido no tubo para registro da produção gasosa. O sistema tem como base a Lei dos Gases
Ideais, tendo como variáveis a temperatura, pressão e o volume (Konrad et al., 2016). Para verificação da qualidade
do biogás produzido nos reatores, foi analisado o teor de metano. Em cada reator foram coletadas amostras de
20 mL (três vezes por semana) e verificada no sensor específico, denominado Advanced Gasmitter, produzido pela
PRONOVA Analysentechnik GmbH & Co, que quantifica o percentual de metano presente no biogás. Após 36 dias de
incubação as triplicatas foram encerradas seguindo o critério de estabilidade, os resultados do Potencial Bioquímico
de Biogás (PBB) e Potencial Bioquímico de Metano (PBM) obtidos foram de 326,36 m³Biogás/tonSVBiomassa (PBB)
e 203,13 m³Metano/tonSVBiomassa (PBM) no bagaço, 150,73 m³Biogás/tonSVBiomassa e 127,37 m³Metano/
tonSVBiomassa para o engaço, 307,68 m³Biogás/tonSVBiomassa e 197,94 m³Metano/tonSVBiomassa na semente
e 585,21 m³Biogás/tonSVBiomassa e 345,79 m³Metano/tonSVBiomassa na triplicata que continha borra. A
triplicata de Mosto obteve um PBB de 15,41 m³Biogás/tonSVBiomassa e 10,42 m³Metano/tonSVBiomassa, e as
triplicatas que continham efluente bruto, lodo primário e lodo secundário, 1243,11 m³Biogás/tonSVBiomassa
e 675,37 Metano/tonSVBiomassa, 246,98 m³Biogás/tonSVBiomassa, e 64,44 m³Metano/tonSVBiomassa, 9,93
m³Biogás/tonSVBiomassa e 11,26 m³Metano/tonSVBiomassa. Com isto, conclui-se que as triplicatas de mosto,
borra e bagaço apresentaram os melhores potenciais para geração de biogás e se evidencia a possibilidade de
utilizar estes resíduos como fonte renovável de energia sendo capaz de servir como base para futuros estudos
considerando as características de geração de resíduos de cada vinícola.
Palavras-chave: Biogás. Digestão Anaeróbia. Metano. Resíduos de vinícola.
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Comparação dos efeitos fitotóxicos de dois extratos de
frutos de uma espécie nativa da família bromeliaceae
sobre o crescimento de Lactuca sativa L.

Resumo: A alelopatia é uma das ferramentas de bioprospecção que pode ser utilizada como um mecanismo de
investigação, a partir de espécies nativas, por recursos genéticos e bioquímicos com potenciais econômicos.
Dessa forma, o presente estudo buscou avaliar e comparar o efeito fitotóxico do extrato etanólico e aquoso
de frutos de uma espécie nativa da família Bromeliaceae sobre o crescimento de plântulas de Lactuca sativa
L.. Os frutos foram coletados na região central do Rio Grande do Sul e, após lavagem e remoção das sementes,
foram utilizados para a obtenção de extratos aquoso e etanólico. O extrato etanólico foi obtido a partir da
imersão de 150 g de frutos moídos em 1,5 L de álcool etílico absoluto, por sete dias. Após foi filtrado a
vácuo e rotaevaporado para remoção total do álcool. A seguir foi submetido à liofilização. Para o extrato
aquoso, 150 g de frutos moídos foram colocados em 1,5 L de água destilada aquecida a 90°C e então foi
mantido em repouso por uma hora, quando foi filtrado a vácuo e então liofilizado. Plântulas de Lactuca sativa
foram expostas por cinco dias a diferentes concentrações de cada um dos extratos (0,1%, 0,5% 1,0% 2,5%
5,0%), compondo seis tratamentos por extrato, aos quais foi adicionado um tratamento controle (com água
destilada). Cada tratamento foi composto por três repetições de 25 plântulas de L. sativa e 8 mL do extrato,
conforme diluição. O experimento foi estabelecido em sala de crescimento com temperatura de 25 °C (±2
°C), fotoperíodo de 16 horas de luz e em delineamento experimental casualizado. Passados cinco dias, as
plântulas foram fotografadas para obtenção das medidas de comprimento de raiz e altura da parte aérea
pelo programa ImageJ. Com balança de precisão, foram obtidos os valores de massa fresca por repetição
e, após desidratação em estufa a 60 °C por 24 horas, foi obtida a massa seca. Os dados foram submetidos
à análise de variância seguido do teste de Tukey pelo programa InfoStat. Para o comprimento da raiz houve
diferença significativa (p&lt; 000,1) a partir de 2,5% do extrato aquoso e a partir de 0,5% quando testado o
extrato etanólico, mostrando que este tem maior efeito inibitório sobre o crescimento da raiz. Em relação à
altura da parte aérea, no extrato aquoso os efeitos negativos foram percebidos apenas na concentração de
5,0% enquanto que no etanólico ocorreu em 2,5%, constatando a melhor eficiência do extrato etanólico na
inibição dos processos de formação de plântulas. Na análise da massa fresca e massa seca, ambos os extratos
mostraram redução significativa na concentração de 2,5%. Os frutos da espécie em estudo possuem efeito
fitotóxico, sendo que o extrato etanólico possui maior efeito fitotóxico no crescimento de plântulas. Mais
estudos precisam ser realizados com o intuito de verificar os efeitos dos extratos sobre plantas invasoras.
Palavras-chave: Bioprospecção. Extrato aquoso. Extrato etanólico. Fitotoxicidade.
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Efeito de anti-inflamatório inibidor de cox-2/
5-lox associado a quimioterápico em células de
adenocarcinoma de próstata lncap

Resumo: O câncer é caracterizado pelo crescimento celular desordenado, transformações morfológicas e
mutações, havendo a desregulação da apoptose e hiperproliferação celular. Juntamente com a carcinogênese,
observa-se a presença de um microambiente inflamatório, o qual contribui para o início e progressão do
câncer. A inflamação crônica está associada a evolução do câncer. O câncer de próstata é a neoplasia que mais
acomete os homens no Brasil e há evidências de que a inflamação crônica é importante no desenvolvimento
dessa patologia. Tem-se como objetivo investigar o efeito de um anti-inflamatório não esteroidal, inibidor das
vias COX-1/2 e 5-LOX, sua associação com o quimioterápico doxorrubicina em células de adenocarcinoma de
próstata LNCaP e sua ação frente a viabilidade de macrógafos murinos RAW 264.7. Para isso, foi feito um estudo
quantitativo e experimental. A viabilidade celular foi avaliada através do teste de MTT. Na linhagem LNCaP,
este teste foi realizado em 48 e 72 horas; já nas células RAW, em 24 horas. Foi feito o acompanhamento do
crescimento celular de LNCaP em 48 e 72 horas de tratamento. Na linhagem LNCaP, observa-se uma diminuição
da viabilidade celular quando submetido ao tratamento com doxorrubicina a 1 e 0,1μM, não havendo
potencialização significativa do efeito inibitório quando associada ao anti-inflamatório a 10μM, em 48 e 72 horas.
Qualitativamente, as respostas ao tratamento com os fármacos são dose e tempo dependentes, e a avaliação
do crescimento e da morfologia das células LNCaP, sugerem uma diminuição da sua proliferação após 72 horas
de tratamento (doxorrubicina a 0,1 μM e anti-inflamatório 10μM), sendo que estas mesmas concentrações
não interferiram na viabilidade celular dos macrófagos após 24 horas de tratamento. A doxorrubicina a 1μM e
0,1μM reduziu significativamente a viabilidade celular 29,8% e 50,2%, respectivamente, em células LNCaP, em
relação ao controle, após 72h de tratamento, porém sua associação com o anti-inflamatório não potencializou
este efeito frente a viabilidade celular pelo método de MTT. No entanto, a associação (doxorrubicina a 0,1μM e
anti-inflamatório 10μM) causou uma redução na proliferação celular após 72 horas de tratamento, em células
LNCaP. A investigação do mecanismo envolvido na inibição da proliferação celular está sendo conduzida. Ainda,
a análise da expressão de proteínas, como COX-2, relacionada ao microambiente inflamatório, e p38 MAPK, que
está envolvida com o crescimento e diferenciação celular será investigada.
Palavras-chave: Câncer de próstata. Anti-inflamatório. Doxorrubicina. LNCaP. Expressão proteica.
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Cultura material - análise da forma e do volume das
cerâmicas do sítio guarani RS-T-114

Resumo: Este trabalho está vinculado ao Projeto de Pesquisa: Arqueologia, História Ambiental e Etno-história
do Rio Grande do Sul que está vinculado ao Laboratório de Arqueologia da Universidade Univates, o qual
está vinculado com o Museu de Ciências da Univates, e ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente e
Desenvolvimento dessa mesma instituição. O sítio RS-T-114, que se localiza no atual município de Marques de
Souza, encontra-se a margem do Rio Forqueta em um local onde o rio começa a ficar mais encaixado no vale,
entretanto o vale ainda possui uma planície de porte médio, que é grande o suficiente para a sustentação do
sítio. Esse sítio arqueológico, é ligado aos grupos Guarani, que baseados em estudos de Brochado, realizados
a partir de materiais e dados espaciais e cronológicos conseguidos durante o Pronapa, tem o ponto de
surgimento de sua cultura na Amazônia, mais precisamente entre os Rios Amazonas, Paraguai, Tocantins e
Madeira (FIEGENBAUM, 2009). A localização do sítio é estratégica pela questão do solo fértil, favorecendo
o cultivo de diversas plantas, além disso, estava protegido das enchentes pela sua localização elevada que o
impedia de ser atingido pelas águas que subiam e inundavam as planícies nos arredores do sítio, aumentando
a fertilidade do solo para o plantio regularmente por conta dos materiais orgânicos que o rio despejava nas
terras durante o período de enchentes. Ao lado do sítio, em meio ao rio existem acúmulos de seixos fluviais
que formam ilhas, as quais poderiam ser usadas tanto para a pesca quanto para a coleta de matéria-prima
para a confecção de instrumentos líticos. As pesquisas já realizadas no sítio demonstram alguns vestígios da
alimentação animal, os principais indícios são de mamíferos de médio e grande porte e animais aquáticos,
que provavelmente provinham do corpo de água mais próximo, o Rio Forqueta. A pesquisa tem como seu
objetivo principal analisar os fragmentos cerâmicos de bordas escavados do sítio Guarani RS-T-114, que se
localiza em Marques de Souza, pela equipe do Laboratório de Arqueologia da Univates. O sítio RS-T-114,
já foi estudado e escavado pela equipe de Arqueologia da Univates, rendendo uma grande quantidade de
materiais cerâmicos escavados, aproximadamente 15.000 fragmentos, dos quais serão selecionadas as
bordas, que representam em torno de 15% das cerâmicas escavadas, para serem usadas na análise. A análise
dos fragmentos de bordas buscará evidenciar a forma e o volume dos recipientes cerâmicos. Para se inferir
o formato da vasilha serão utilizados modelos já conhecidos que demonstram as formas utilizadas pelos
Guarani em seus recipientes cerâmicos, já para o volume será utilizado o bordômetro, que se trata de um
mecanismo utilizado para medir a abertura da vasilha através de um fragmento de borda, tornando possível
medir a abertura e consequentemente o volume sem que seja necessário possuir a vasilha inteira. Através da
análise do volume dos recipientes cerâmicos pode se inferir a demografia aproximada do sítio em seu período
de atividade, para dessa maneira demonstrar a relevância que o sítio tinha em seu tempo de existência. A
pesquisa se encontra em andamento no atual momento.
Palavras-chave: Cerâmica. Arqueologia Guarani. Rio Forqueta. RS-T-114.
Referências: FIEGENBAUM, Jones. Um assentamento Tupiguarani no Vale do Taquari/RS. 2009. 2009. Tese de
Doutorado. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS.
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Atividades de iniciação científica júnior no projeto
Ciências Exatas da Escola Básica ao Ensino Superior

Resumo: O presente trabalho apresenta as percepções e atividades realizadas por um bolsista de iniciação
científica Júnior, pelo CNPq, no projeto de pesquisa “Ciências Exatas da Escola Básica ao Ensino Superior da
Univates, integrado ao mesmo desde agosto de 2018. Dentre as atividades, foi realizado o estudo sobre o
tema “Investigação Matemática” (PONTE, QUARESMA, BRANCO, 2012), incluindo estudos teóricos a partir
das produções científicas do grupo de pesquisa. Foram analisados todos os artigos dos livros Observatório
da Educação III (GIONGO, MUNHOZ, 2017) e IV (MUNHOZ, GIONGO, 2017), que se referem a investigação
matemática no ensino fundamental, fazendo síntese de todos. O resultado dessa análise foi organizado
também na forma de um quadro síntese. O quadro sinóptico elaborado apresenta os artigos lidos e suas
contribuições, autores, referências e objetivo de cada trabalho, procurando sempre objetividade e facilidade
de compreensão. Outra atividade foi a manipulação de um software chamado “WordArt”, que é bastante útil
quando o assunto é síntese e auxilia para uma rápida compreensão do que um texto trata. Atualmente, está
sendo realizada a análise de Planos de Estudos dos Anos Iniciais de duas escolas parceiras do nosso projeto de
pesquisa. Essas escolas foram escolhidas por interesse de alguns professores em serem voluntários do grupo de
pesquisa, os quais participaram de momentos de formação na Univates durante o segundo semestre de 2018.
Nas turmas desses docentes, foram realizadas intervenções pedagógicas pelos demais bolsistas do projeto,
aplicando atividades de investigação matemática. Inicialmente, foi feito um levantamento dos conteúdos
de matemática trabalhados. A intenção inicial incluía analisar também quais as estratégias metodológicas
propostas nestes Planos, visando identificar pistas de como os professores trabalham com investigação
matemática. No entanto, constatou-se que os documentos analisados não contemplam a Metodologia. Por
isso, está sendo feita uma análise dos objetivos específicos e gerais das diferentes turmas para analisar em
que medida os mesmos podem ser associados aos princípios da investigação matemática. Os resultados são
iniciais mas é possível perceber nos planos a presença de conteúdos que podem ser explorados por meio
metodologia da investigação, como sequências numéricas, formas geométricas e resolução de problemas.
Sobre os objetivos, é possível evidenciar alguns que se articulam aos princípios da investigação matemática.
Por fim, é importante destacar as contribuições das atividades de iniciação científica na formação do bolsista.
Percebe-se avanços tanto no Ensino Médio como no curso técnico em que está matriculado, pois tem
oportunidade de aprofundar conteúdos por meio da bolsa, ou pelo menos, trabalhando-os um pouco mais
a fundo. Isso influencia positivamente no rendimento como aluno, já que o trabalho na iniciação científica
acrescenta no repertório e nos conhecimentos adquiridos. Ainda, cabe destacar que a bolsa ajuda bastante
na desenvoltura escolar e profissional.
Palavras-chave: Ciências Exatas. Ensino Fundamental. Investigação Matemática. Iniciação Científica.
Referências: GIONGO, I.M.; MUNHOZ, A.V. Observatório da Educação IV: currículos e práticas pedagógicas.
1 ed. Porto Alegre: Ed. Criação Humana: Evangraf, 2017. Disponível em: https://www.univates.br/editoraunivates/media/publicacoes/232/pdf_232.pdf
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Estudos sobre currículo CTS em dissertações

Resumo: Ciência e tecnologia tem impactado o contexto de ensino desde o início da modernidade. A primeira
sofre transformações a partir do século XVI, sendo já foco no ensino, enquanto a tecnologia adentra os
currículos no século XIX por conta das duas Revoluções Científicas e Industriais, embora sofresse preconceitos
por lidar com aplicações práticas. Atualmente, para o desenvolvimento da sociedade, uma se relaciona
diretamente com a outra nos contextos sociais, econômicos e, por conseguinte, de ensino. Assim, o presente
estudo é realizado por meio do Projeto Processos de Ensino e aprendizagem em Ciências da Universidade
do Vale do Taquari - Univates, sob o “Enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade nos livros didáticos e na
formação inicial de professores de Química”. O objetivo deste trabalho foi identificar como são desenvolvidos
os estudos no nível médio e superior, envolvendo currículo CTS nas dissertações publicadas no Brasil. Como
metodologia, realizou-se um levantamento na Biblioteca Nacional de Teses e Dissertações (BNTD), utilizando
um recorte temporal de 10 anos, considerando todas as dissertações publicadas no período de 2009 a 2018.
Como critério de busca, delimitou os acrônimos “CTS”; “Ciência, Tecnologia e Sociedade”; e também a palavra
Currículo. Encontrou-se 51 dissertações, as quais fizeram parte do corpus desta análise. Para análise dos
dados utilizou-se a análise do conteúdo, segundo as orientações de Bardin (2010), realizando uma pré-análise
(leitura flutuante dos títulos, resumos e palavras chaves), seguido da exploração do material. Para esta etapa
elaborou-se uma tabela de categorias e subcategorias. As quatro categorias de análise foram: 1 - Dissertações
que não atende nenhuma das categorias; 2 - Dissertações que pesquisam CTS e não pesquisam currículo;
3 - Dissertações que pesquisam currículo CTS no Ensino Médio; 4 - Dissertações que pesquisam currículo
CTS no Ensino Superior. Esta última categoria foi subdividida em uma subcategoria: Desenvolvimento de
aulas ou metodologias no ensino superior. Como resultados tem- se que, das 51 dissertações, duas delas
não estão em domínio público. Sete não se encaixam em nenhuma das categorias, cinco pesquisam CTS e
não pesquisam currículo, estas 12 dissertações foram descartadas do presente estudo, por não abordarem
assuntos referentes ao ensino médio ou superior, ou também não envolvendo currículo. Na terceira e quarta
categorias foram identificadas 21 e 16 dissertações respectivamente. Do resultado desta última categoria
nove delas pesquisam o desenvolvimento de aulas ou metodologias no Ensino Superior. O restante envolve
vários assuntos curriculares no processo de formação de professores. Assim, tem-se como resultados parciais
que um maior número de estudos relacionando currículo e CTS, estão sendo realizadas no Ensino Médio. No
Ensino Superior, os estudos têm sido aprofundados em metodologias de ensino pautadas no tripé, Ciência,
Tecnologia e Sociedade.
Palavras-chave: Ciência, Tecnologia e Sociedade. Currículo. Ensino.
Referências: BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. 4. ed. Lisboa: Edições 70, 2010.
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Modelagem tridimensional de ensaio de tração com o
software abaqus

Resumo: Existem inúmeras máquinas e equipamentos espalhados pelo mundo para as quais não é possível
avaliar as propriedades mecânicas por meio de testes experimentais por esses ensaios serem destrutivos, com
isso a utilização de ferramentas computacionais de simulação numérica tornou-se uma alternativa para os
engenheiros analisarem as propriedades dos materiais sem que afete a estrutura da componente, e também
para empresas na redução de custos na realização de testes em novos equipamentos ou protótipos. O estudo
do comportamento mecânico de materiais é um dos principais desafios enfrentado por pesquisadores,
no meio acadêmico ou profissional, constituindo também uma importante etapa no dimensionamento de
componentes mecânicos. As pesquisas neste contexto podem ser de natureza experimental ou numérica.
Experimentalmente são realizados testes em laboratórios usando corpos de provas (CPs) com o intuito de
obter as propriedades mecânicas do material. Os corpos de provas são dimensionados de diferentes formas
geométricas de acordo com o objetivo da pesquisa e obedecendo as normas técnicas. Este trabalho tem
como objetivo realizar a modelagem numérica de corpos de provas de diferentes materiais, utilizando o
Método de Elementos Finitos (MEF). Do ponto de vista numérico, são modeladas geometrias dos corpos
de provas de forma a reproduzir as mesmas condições experimentais, a seguir é escolhido um modelo
constitutivo e o critério de falha para avaliar os resultados, neste estudo será usado o modelo constitutivo
baseado no critério de von Mises com endurecimento isotrópico. A plataforma de Elementos Finitos ABAQUS
é a ferramenta utilizada para a análise. Os materiais utilizados são os aços AISI 4130 e ASTM A516 Gr. 60. O
aço AISI 4130 é um aço que compõe a estrutura tubular de um avião e o aço ASTM A516 Gr 60 é um aço que
compõe a aliança de um forno de clínquer. Esses materiais foram escolhidos para estudo, pois nem sempre
é possível realizar os ensaios destrutivos para averiguar suas características. Os resultados obtidos permitem
verificar que a simulação chega a valores bem próximos aos observados experimentalmente, tanto para a
tensão de von Mises, quanto para as forças reativas, considerando o modelo de solução somente elástico. A
malha utilizada ainda deve ser otimizada, usando partições na geometria dos CPs, o que permite melhorar
os resultados. Nas simulações iniciais foram aplicadas as condições de contornos similares às utilizados nos
ensaios laboratoriais, sendo que foi utilizado um deslocamento prescrito para obter as forças de reações,
dessa maneira é possível avaliar o comportamento do material, após o aperfeiçoamento da modelagem.
Pode-se concluir que os resultados apresentados até agora são parciais, sendo necessário ainda realizar
aprimoramentos na modelagem, principalmente no que se refere à malha, realizando refinamento de forma
a obter uma discretização estruturada para aplicar uma malha otimizada o que pode conduzir a resultados
mais realistas. Nas próximas etapas serão modelados os CPs, considerando as propriedades plásticas o que
também permitirá avaliar o comportamento elasto-plástico dos materiais estudados.
Palavras-chave: Comportamento mecânico. Propriedades mecânicas. MEF. ABAQUS.
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Comunidades de invertebrados aquáticos associados à
wetlands construídos no Sul do Brasil

Resumo: Wetlands construídos são sistemas de tratamento de resíduos que tem como característica principal
“imitar” os processos de fitorremediação que ocorre em banhados naturais. Acredita-se que esses sistemas,
além de ser alternativa ecológica para o saneamento, tem importante papel na preservação de comunidades
aquáticas. Entretanto estudos que avaliam o potencial para conservação ainda não são estudados. Este
trabalho tem como principal objetivo detectar a presença de comunidades de invertebrados aquáticos
em wetlands construídos no sul do Brasil e entender quais fatores pode interferir na riqueza e abundância
encontrada neles. Os dados foram obtidos através de coletas realizadas em dois wetlands no município de
Canela, RS, em três ocasiões: nos meses Maio (Outono), Outubro (Primavera) e Fevereiro (Verão). As coletas
foram realizadas com o auxílio de um passaguá (rede de arrasto) e os espécimes coletados, conservados em
etanol 80%, foram identificados com o auxílio de estereomicroscópio e chaves de identificação apropriadas. As
variáveis físico-químicas foram obtidas com uma sonda multiparâmetro, marca Horiba. Para identificar quais
variáveis ambientais influenciam na abundância e na riqueza do local foi utilizado o modelo Generalizado
Linear (GLM). Foram encontrados 325 indivíduos de invertebrados aquáticos pertencentes a 19 famílias.
Os resultados do GLM indicaram que os fatores que interferem positivamente na abundância são DBO e
negativamente condutividade, cor, temperatura, macrofitas, amônia, NTK e DQO, pois os invertebrados
aquáticos normalmente preferem locais com baixa condutividade e turbidez. Com relação à riqueza o fator que
influenciou positivamente foi o DBO e negativamente foram a presença de macrofitas, DQO e NTK. A variável
DBO indica o nível de oxigênio disponível na água, cujo aumento gera um aumento na disponibilidade de
matéria orgânica o que consequentemente aumenta o número de macroinvertebrados no local. As variáveis
que influenciam negativamente estão relacionadas à nutrição de plantas sendo assim ocorre um aumento
considerável da proliferação das mesmas e por consequência uma diminuição no oxigênio disponível no local.
A partir destas análises, concluímos que os wetlands construídos vêm se mostrando eficazes para o auxílio da
manutenção da biodiversidade das comunidades de invertebrados aquáticos, além de serem ótimos sistemas
de tratamento de resíduos.
Palavras-chave: Conservação. Abundância. Saneamento.
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Duas novas espécies de cunaxidae (acari) sobre ipomoea
alba l. para o Brasil

Resumo: Os ácaros da família Cunaxidae são conhecidos como predadores de ácaros fitófagos, insetos e
nematoides, e considerados cosmopolitas. Ocupam uma ampla variedade de habitats, como gramíneas,
arbustos, árvores, serapilheira, grãos armazenados, entre outros. Algumas espécies também possuem nichos
específicos, como é o caso de Coleoscirus simplex (Muma) encontrado mais frequentemente em árvores
cítricas, enquanto C. curtipalpus (Muma) em serapilheira. A família é composta de seis subfamílias, 24 gêneros
e aproximadamente 360 espécies. O objetivo deste trabalho foi descrever duas novas espécies dos gêneros
Cunaxoides e Pulaeus, que atualmente possuem 17 e 36 espécies respectivamente. Os ácaros foram coletados
em plantas de Ipomoea alba L., em borda florestal na cidade de Lajeado, RS. Os espécimes de ácaros foram
montados em lâminas de microscopia em meio de Hoyer, em seguida foram colocados para a secagem por 10
dias, em estufa com temperatura entre 50 a 60ºC, para a clarificação e fixação dos indivíduos. A identificação
baseou-se em Skvarla, Fisher e Dowling (2014). Para elaboração dos desenhos foram utilizados a câmera
clara e o software Corel Draw X8®. Cunaxoides sp. nov. assemelha-se a C. longistriatus (Kuznetzov; Livshitz),
por apresentar semelhança nos escudos dorsais, bem como a forma das setas e a quetotaxia das coxas III e
IV, trocanters I-III, teleformur I, tíbia II-IV. Diferencia-se. de Cunaxoides sp. nov. por apresentar no número de
setas distintas na coxa I e II, trocanter I; basefemur I-IV; telofemur II-IV; geno I-IV; tíbia I e tarso I-IV. Já Pulaeus
sp. nov. assemelha-se a P. palawanensis Corpuz-Raros) por apresentar a forma do escudo dorsal e a forma
das setas semelhantes. Diferencia-se pela quetotaxia das pernas, exceto os trocânteres, além das estriações
do escudo dorsal e tegumento serem distintas. Desta forma, foi possível observar que mesmo em ambientes
antropizados, plantas com ampla distribuição podem servir de reservatório para novas espécies de ácaros.
Em suma, se destaca ainda que estudos futuros se fazem necessários para verificar se essas espécies descritas
possuem potencial para serem utilizadas em controle biológico por serem ácaros predadores.
Palavras-chave: Cunaxoides. Predadores. Pulaeus.Taxonomia.
Referências: SKVARLA, Michael J.; FISHER, J. Ray; DOWLING, Ashley PG. Uma revisão de Cunaxidae
(Acariformes, Trombidiformes): Histórias e diagnósticos de subfamílias e gêneros, chaves para espécies do
mundo, e alguns novos registros de localidade. ZooKeys , n. 418, p. 1 de 2014.
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Avaliação da qualidade fisico-química do solo e
florística presente em escola

Resumo: Inserir bolsistas de ensino médio (BIC-EM) nas universidades é proporcionar uma iniciação científica
com perspectivas ao ensino universitário, proporcionando ao aluno uma experiência única sobre diversos
temas, preparando-o para alcançar seus conhecimentos de maneira mais independente. Com esta visão,
participando do projeto de pesquisa “Sustentabilidade em propriedades rurais produtoras de leite do Vale
do Taquari/RS” o BIC-EM obtém a prática em saídas a campo em integração com a escola. A descrição
florística é uma das atividades propostas, sendo considerada essencial para que se possa determinar divisões
fitogeográficas, estrutura do componente arbóreo (espécies nativas e exóticas), além da amostragem de
solos, onde se analisa o nitrogênio presente, importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas.
O objetivo desta pesquisa é analisar a florística, a granulometria e o nitrogênio do solo da escola Guararapes/
Arroio do Meio/RS. Para o levantamento florístico utilizou-se o método de caminhada na escola, identificandose as espécies arborescentes e arbóreas com Circunferência da Altura do Peito (CAP) de, no mínimo,
quinze centímetros, in loco ou em laboratório, com o uso de chave dicotômica e lupas estereoscópicas. Em
relação ao solo, foram coletadas três amostras próximas à vegetação da escola, armazenando-as em sacos
de Stomacher e, posteriormente, em uma caixa de isopor contendo gelo até serem transportadas para a
Univates. As análises físico-químicas foram realizadas no Laboratório de Biorreatores da universidade, sendo
essas granulometria e nitrogênio. Foi identificada uma diversidade de 11 espécies da flora sendo somente
três (27%) nativas e oito (73%) exóticas, pertencentes a oito famílias botânicas. A família botânica com maior
frequência foi Bignoniaceae, com três espécies, e as demais com uma cada. Das análises de solo apenas o
nitrogênio foi verificado, até o momento, com uma quantidade média de 0,79 g/kg de solo. Como conclusões
preliminares pode-se inferir que há uma baixa diversidade de espécies nativas, já que é a menor porcentagem
comparando com as exóticas. É preocupante a maior presença de exóticas, principalmente as invasoras como
a Hovenia dulcis Thunb. (Uva-do-japão), que têm a capacidade de inibir o desenvolvimento de espécies
nativas, transformar a estrutura e a composição dos ecossistemas, diminuindo a diversidade e destruindo as
características típicas que a biodiversidade local oferece. Também o resultado do nitrogênio não foi maior por
conta da baixa quantidade de plantas, visto que esse é associado fortemente à presença de matéria orgânica.
Palavras-chave: Diversidade da flora. Qualidade do solo. Nitrogênio.
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Motivos dos encaminhamentos de pacientes com doenças
cardiovasculares e diabetes mellitus da atenção
primária à especializada - utilização dos protocolos
de encaminhamento

Resumo: As doenças crônicas não transmissíveis (DNCT) representam as principais causas de morte no
mundo, tendo como características o início progressivo, prognóstico normalmente incerto e longa duração,
possuindo assim, a necessidade de uma atenção contínua (BRASIL, 2013). As doenças cardiovasculares
(DCV) são, entre as DNCT, as mais prevalentes e que geram maior morbimortalidade e custos à saúde
pública, especialmente quando associadas ao diabetes mellitus (SIQUEIRA et al., 2017). Além disso, estas
comorbidades sobrecarregam o sistema de saúde por gerarem encaminhamentos da atenção primária
à saúde (APS) para a atenção especializada (AE). Com a finalidade de diminuir o tempo de espera para
consultas especializadas e otimizar o acesso da população aos serviços de saúde, foram disponibilizados
protocolos de encaminhamento pelo Ministério da Saúde (MS) que atentam os médicos da APS para as
condições clínicas que indicam a necessidade de consulta em serviços da AE. O objetivo deste estudo foi
analisar a utilização, pelos médicos da Atenção Primária à Saúde (APS) de protocolos de encaminhamento
de pessoas com Doenças Cardiovasculares e Diabetes a serviços de Cardiologia e Endocrinologia de um
município do Rio Grande do Sul. Trata-se de um estudo transversal, com aplicação de questionários à 25
médicos da APS, 2 cardiologistas e 2 endocrinologistas da AE e um médico regulador. A análise estatística
foi realizada no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 25.0, sendo que as
variáveis contínuas serão apresentadas como médias ± desvio padrão ou mediana (intervalo interquartil)
e as variáveis categóricas como frequência absoluta (número) e relativa (porcentagem). Entre os médicos
da APS, 96% conhecem e 84% utilizam os protocolos. O principal motivo dos encaminhamentos, relatado
pelos médicos da APS, foi para manejo de doenças complicadas que necessitam avaliação do especialista
(92%). Dentre os especialistas, 50% conhecem os protocolos e todos apontam que o principal motivo de
encaminhamentos para a Atenção Especializada ocorre devido a condições prevalentes mal controladas
na APS; sendo considerados pelos cardiologistas como bem indicados e pelos endocrinologistas como mal
indicados. O médico regulador avalia que a maioria dos documentos de encaminhamento é incompleta
e não permite avaliar a gravidade do problema. Conclui-se que os protocolos de encaminhamento não
estão sendo utilizados de forma a otimizar os fluxos dos usuários na rede de atenção à saúde, indicando a
necessidade de revisão de processos de trabalho e capacitação dos profissionais.
Palavras-chave: Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Doenças Cardiovasculares. Diabetes mellitus.
Protocolos. Encaminhamento e consulta.
Referências: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de
cuidado prioritárias [livro online]. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. [acesso em 05 mai 2018]. Disponível
em: <http://189.28.128.100/dab/docs/geral/documento_norteador.pdf>
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As relações com o ambiente como mediadoras das
relações sociais: a potência das intervenções
ecosóficas

Resumo: O campo da educação ambiental se forma a partir da Conferência Intergovernamental sobre
Educação Ambiental, que aconteceu em 1977 em Tbilisi, Geórgia, ex-União Soviética (URSS). Uma diversidade
de correntes, teorias e práticas emergem, marcadas por traços mais ou menos estruturalistas. Entre as linhas
menos estruturalistas destacam-se aquelas que valorizam o devir criativo e a espontaneidade nas relações
com o ambiente. Dentre elas, esta pesquisa apoia-se na proposta ecosófica de Félix Guattari (1991), que
visualiza três ecologias como vasos comunicantes: das relações consigo, sociais e com o ambiente. Esta
pesquisa se debruça especificamente no âmbito social, mas sem desconsiderar os outros dois registros. O
objetivo é realizar um olhar atento sobre os modos como as interações com a natureza, por meio de uma
proposta lúdica e vivencial, a fim de compreender como afetam as relações sociais de um grupo de crianças.
O método caracteriza-se como qualitativo, exploratório e intervencionista. Por meio de uma ação do grupo
de pesquisa Comunicação, Educação Ambiental e Intervenções (CEAMI), do Programa de Pós-Graduação
Ambiente e Desenvolvimento (PPGAD) da Universidade do Vale do Taquari (Univates), no segundo semestre
de 2017, foram realizadas 10 oficinas de vivências com e na natureza com crianças de 11 a 12 anos de idade,
alunos de uma escola municipal de Ensino Fundamental do Vale do Taquari. As atividades, realizadas no turno
inverso das aulas, exploraram o método do Aprendizado Sequencial, proposto por Joseph Cornell (1997,
2008). As intervenções foram registradas em diários de campo de inspiração cartográfica (PASSOS; KASTRUP;
TEDESCO,2014) e por meios imagéticos (fotografias e filmagens). Foi possível observar, nas oficinas vivenciais
de educação ambiental, que emergiram problemas de ordem social, especialmente relacionados a um dos
alunos que era isolado pelo grupo devido a um comportamento singular (agitado, desfocado, espontâneo,
curioso, instintivo). Ao longo das oficinas, gradativamente este aluno passou por um processo de inclusão no
grupo, a medida que espontaneamente relatou sua história de vida, gerando empatia nos colegas. Também
sua curiosidade, geradora de práticas aventureiras no espaço verde onde aconteciam as oficinas, emergiu
como um elemento de socialização, já que os colegas divertiam-se diante de suas incursões pelo espaço e
passaram a brincar com ele. No último encontro ficou evidente que as intervenções geraram uma aproximação
social entre as crianças.
Palavras-chave: Ecosofia. Intervenções. Vivências. Educação Ambiental
Referências: CORNELL, Joseph. A alegria de aprender com a natureza: atividades ao ar livre para todas as
idades. São Paulo: Melhoramentos, 1997.
CORNELL, Joseph. Vivências com a Natureza 2: novas atividades para pais e educadores. São Paulo:
Aquariana, 2008.
GUATTARI, Félix. As três ecologias. Campinas: Papirus, 1991.
PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; TEDESCO, Silvia. A experiência cartográfica e a abertura de novas pistas.
In: PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; TEDESCO, Silvia. Pistas do método da cartografia: a experiência da
pesquisa e o plano comum. Volume 2. Porto Alegre: Editora Sulina, Novembro de 2014. p. 7-14. v. 2.
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Atividades experimentais para o ensino de ciências em
formação continuada de professores

Resumo: O trabalho descrito é referente à participação em atividades realizadas em 2018 e 2019, durante
a atuação como bolsista no projeto de pesquisa “Tendências no Ensino”, com foco na proposta intitulada
“Atividades experimentais e simulações computacionais com alunos da Educação Básica”. A proposta tem
por objetivo geral “investigar implicações do uso de atividades experimentais interativas e de simulações
computacionais para o ensino de Ciências Exatas na Educação Básica”. O propósito deste resumo é descrever
as ações desempenhadas nesse período, com base no plano de atividades proposto. A partir dessa proposta,
no último ano, foram desenvolvidas ações em uma formação continuada com professores da Educação Básica.
A referida formação ocorreu em 2018, com encontros mensais, com professores dos anos iniciais do ensino
fundamental. A proposta de formação envolvia tanto atividades experimentais na área da Física, Química
e Matemática, como também o uso de recursos tecnológicos para o ensino de Ciências. Pensando nisso,
semanalmente o grupo reunia-se às terças-feiras, onde eram realizadas leituras e discussões de artigos, teses
e outros materiais bibliográficos, tendo em vista a fundamentação e qualificação do trabalho realizado na
formação. Além disso, também houveram momentos de busca por atividades experimentais e na organização
dos materiais para os encontros, na coleta dos dados e no suporte aos professores durante as atividades.
No primeiro encontro, os professores responderam a um questionário, com questões referentes ao uso (ou
não) de atividades experimentais e recursos tecnológicos. Durante a análise dessas respostas, percebeuse que tais recursos eram pouco utilizados na prática pedagógica. Esses resultados preliminares serviram
de base para o desenvolvimento das atividades posteriores, propostas aos professores no decorrer dos
encontros. Algumas das atividades desenvolvidas abordaram temas como sensação térmica, ordens e classes
numéricas, operações matemáticas, densidade, magnetismo, óptica, estados físicos da matéria e eletricidade.
Os encontros de formação foram gravados para posterior análise das discussões. A partir da análise destes
dados percebeu-se dificuldades em relação aos conceitos que estavam sendo desenvolvidos no decorrer das
atividades experimentais e com o uso de recursos tecnológicos. Ademais, foi possível perceber a formação
como um incentivo a implementação dessas atividades em sala de aula, sendo que as propostas despertaram
o interesse dos professores (BROCK et al., 2018; KLIEMANN et al., 2018). As propostas previstas para 2019,
estão relacionadas com o acompanhamento dos professores e alunos em sala de aula, buscando visualizar as
imbricações dessa formação ao contexto de trabalho de alguns professores, buscando identificar as reações
dos alunos no decorrer do desenvolvimento das atividades.
Palavras-chave: Educação Básica. Ciências Exatas. Formação continuada. Atividades experimentais. Recursos
tecnológicos.
Referências: BROCK, L.; KLIEMANN, G. L.; DULLIUS, M. M.; NEIDE, I. G.; QUARTIERI, M. T. FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA: A CONCEPÇÃO INICIAL DE CIÊNCIAS E ATIVIDADES
EXPERIMENTAIS. In.: Simpósio Nacional de Ensino de Ciência e Tecnologia, 6., 2018, Ponta Grossa. Anais…
Ponta Grossa: UTFPR, 2018. Disponível em: <http://www.sinect.com.br/2018/selecionados.php>. Acesso
em: 22 mar. 2019.
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GERSTBERGER, A. O USO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
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EDUCAÇÃO, 3., 2018, São Luís. Anais… São Luís: EDUFMA, 2018. p. 1096-1109. Disponível em: <https://
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Aprender e ensinar na perspectiva de estudantes do 9°
ano de uma escola Pública Municipal

Resumo: Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada enquanto bolsista do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (CNPq), junto ao Grupo de Pesquisa Currículo, Espaço,
Movimento (CEM/CNPq/Univates). O objetivo desta investigação é analisar como os estudantes do 9° da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Novo (Lajeado/RS) compreendem os processos de ensino e
aprendizagem que são mobilizados nas escolas. Este objetivo está articulado ao Projeto de Pesquisa “Ensino
e aprendizagem: o currículo em meio práticas educativas e artísticas”, que tem como foco investigar os
processos de ensinar e aprender, produzidos por práticas educativas e artísticas, em espaços escolares e não
escolares, que vem sendo desenvolvido pelo Grupo CEM. Para desenvolver os caminhos metodológicos do
referido projeto de Iniciação Científica, no ano de 2018 foram selecionadas três imagens fotográficas feitas
por alunos de uma turma do 9º ano de outra escola pública estadual do município de Lajeado no ano de
2017, também parceira da pesquisa. As três fotografias selecionadas foram apresentadas para os alunos
do 9º ano da Escola Municipal Porto Novo, os quais deram início a um debate acerca de seus processos de
aprendizagem. Após analisar os dados e respostas resultantes dessa pesquisa, decidiu-se voltar a essa escola,
e retomar algumas questões apresentadas e discutidas pelos alunos, devolvendo-as agora para a nova turma
de alunos de 9º ano da referida escola. Neste novo encontro, já agendado para abril de 2019, as seguintes
indagações serão realizadas aos alunos: “O que vocês compreendem por prática?”, “O que compreendem por
teoria?”, “O que vocês compreendem por aulas práticas?”, “O que compreendem por aulas teóricas?”, “Como
vocês gostariam que fossem as aulas?” A partir das respostas de dois grupos de alunos de 9º ano (2018 e
2019), da escola investigada, espera-se, como resultados, compreender de que modo alunos, em final de
curso de Ensino Fundamental, relacionam-se com as questões de ensinar e aprender.
Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Escola. Estudantes.
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Formação continuada de professores com mentoring:
possibilidade para integrar atividades experimentais
nas aulas de Ciências Exatas

Resumo: Apesar da relevância de se estimular um processo de educação científica nos estudantes desde os
níveis iniciais, pesquisadores como Schroeder (2007) apontam que ainda existe a predominância de uma
abordagem tradicional das Ciências Exatas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Dentre os prováveis
motivos, encontram-se a insegurança dos professores com tais conteúdos e a cultura do professor polivalente
que existe nos Anos Iniciais, que faz com que os conteúdos de língua portuguesa e matemática se sobressaiam
na prática pedagógica desses professores (LONGHINI, 2008). Contudo, o primeiro contato da criança com
o conhecimento científico acontece nos Anos Iniciais, e por isso é importante que o professor esteja apto
para proporcionar situações capazes de incentivar o aluno ao estudo de Ciências e Matemática. A partir
desse contexto, este trabalho busca investigar a integração de atividades experimentais investigativas,
especialmente de Física, Química e Matemática, nas aulas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental por meio
da formação continuada. Este trabalho é vinculado ao grupo de pesquisa Tendências no Ensino, e faz parte
da pesquisa de doutorado de uma das integrantes do grupo supracitado. A pesquisa foi planejada com dois
momentos principais: no primeiro momento, houve encontros presenciais com um grupo de professores para
discutir e explorar diferentes atividades experimentais; o segundo momento, o mentoring, acontecerá em
2019, e é o foco do trabalho da bolsista autora deste resumo, que acompanhará alguns sujeitos do estudo em
suas escolas, assessorando no planejamento e desenvolvimento de aulas, com o objetivo de trazer significado
prático à formação e possibilitar a inserção de atividades experimentais investigativas na prática pedagógica
desses docentes. Essa relação colaborativa entre o formador e o formando segue a perspectiva de mentoring,
descrita por Amado (2015) como uma estratégia onde o mentor é capaz de criar um ambiente em que o
aprendiz sinta-se integrado e confortável para esclarecer suas dúvidas, e onde haja espaço para que este
possa expressar suas fraquezas e conhecimentos. A contribuição da bolsista de iniciação científica se dará no
acompanhamento do segundo momento da pesquisa, buscando auxiliar a doutoranda e os professores no
planejamento de aulas que integram as atividades experimentais na prática pedagógica, e assim participando
da trajetória de desenvolvimento desses professores em relação a essa prática. Como resultados, espera-se
proporcionar aos professores participantes os conhecimentos e habilidades necessários para que estes sejam
capazes de inserir as atividades experimentais de ciências em sua prática pedagógica. Além disso, espera-se
contribuir para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem das Ciências Exatas nos Anos Iniciais,
através da vivência e do desenvolvimento de habilidades investigativas, como a curiosidade e a capacidade
de observação e análise.
Palavras-chave: Ensino de Ciências e Matemática. Atividades Experimentais. Formação Continuada de
Professores. Mentoring.
Referências: AMADO, N. Tecnologias na aprendizagem da matemática: Mentoring, uma estratégia para a
Formação de Professores. Educ. Matem. Pesq., São Paulo, v.17, n.5, pp. 1013 - 1039, 2015.
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LONGHINI, M. D.. O conhecimento do conteúdo científico e a formação do professor das séries iniciais do
ensino fundamental. Investigações em Ensino de Ciências. Porto Alegre, v.13, n.2, p.241-253, 2008.
SCHROEDER, C.. A importância da física nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. Revista
Brasileira de Ensino de Física. v. 29, n.1, p. 89-94, 2007.
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Ensino de geometria nos anos iniciais do ensino
fundamental e a constituição de distintas
racionalidades

Resumo: A discussão realizada neste trabalho é oriunda da pesquisa Intitulada “Ciências Exatas da
Escola Básica ao Ensino Superior”, em desenvolvimento na Univates e com parceria de pesquisadores da
Universidade de Pisa, Itália. O propósito central é debater como o ensino da geometria espacial nos anos
iniciais do ensino fundamental está marcado pela utilização exagerada de algoritmos apoiados por normas na
matemática escolar. Os materiais de pesquisa estão constituídos por excertos de atividades de livros didáticos
de quatro países, a saber, Brasil, Itália, Vietnã e Tanzânia e entrevistas com um grupo de professores de
escolas públicas gaúchas e da região de Pisa, Itália. Metodologicamente, a investigação faz uso de algumas
ferramentas foucaultianas, em especial as noções de enunciado, discurso e enunciação (FOUCAULT, 1979). O
referencial teórico está em consonância com o campo da etnomatemática, conforme descrito em Knijnik et
al (2013). Desse modo, é relevante salientar que essa concepção a respeito da etnomatemática aponta para
afinidades com os estudos foucaultianos, tendo em vista que ambas teorizações preconizam a centralidade
da linguagem para o exame de distintas racionalidades, em especial, na presente investigação, procura-se
apresentar a ideia de que as palavras obtêm significado a partir de seu uso, esclarecendo, assim, que o
significado de uma palavra é o seu uso na linguagem. Os resultados preliminares apontam para três unidades
de análise. A primeira delas evidencia que, nos livros examinados dos quatro países, a geometria espacial tem
se mostrado pouco presente em relação aos demais conteúdos e exposta sempre após estudo da geometria
plana. A segunda unidade está fortemente marcada pela consolidação da geometria espacial como conteúdo
elaborado por meio de algoritmos e Álgebra. Dessa forma, é concebido um tipo de racionalidade específica,
que define um modo singular de lidar com esta questão, possibilitando também compreender que tal ideia
determina a algebrização da geometria em função da estruturação e percepção de características a ela
inerentes. Por fim, na última unidade de análise, o foco está direcionado às enunciações das professoras dos
anos iniciais brasileiras e italianas entrevistadas. Para elas, é importante iniciar o estudo da geometria com
enfoque no plano pois, assim, os estudantes a entenderiam mais facilmente e sem maiores dificuldades.
Também mencionam a idade dos estudantes como importante para tal escolha Tais resultados poderiam
evidenciar que o ensino de geometria teria que ser exclusivamente marcado por indagações vinculadas ao dia
a dia dos estudantes e sem a inclusão de modelos agregados à matemática escolar. Contudo, não é produtivo
orientar-se por esta direção. Os alunos necessitam ter alcance aos mais diversificados jogos de linguagem
matemáticos, escolares e não escolares. Pelo exposto, é perceptível a reflexão para ações pedagógicas
fundamentadas teórico-metodologicamente em vertentes que façam uso diferentes jogos de linguagem
matemáticos sem privilégio de um em detrimento de uma suposta hegemonia epistemológica.
Palavras-chave: Ensino de matemática. Anos iniciais do ensino fundamental. Geometria. Etnomatemática.
Referências: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
KNIJNIK, Gelsa et al. Etnomatemática em movimento. Autêntica: Belo Horizonte, 2013.
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Anos iniciais do ensino fundamental e tarefas
investigativas: possibilidades e limitações no ensino
de matemática

Resumo: O trabalho aqui apresentado é oriundo de um projeto de pesquisa/intervenção intitulado Ensinoaprendizagem-avaliação em Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: atividades exploratórioinvestigativas e formação docente, interligado ao grupo de pesquisa Práticas Ensino e Currículos (PEC CNPq/
Univates). Fazem parte deste estudo pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação da Univates e
professores voluntários da Escola Básica do Vale do Taquari. Além disso, o projeto conta com o apoio de
uma Secretaria de Educação Municipal da região, professores pesquisadores da Universidade Federal do
Pará (UFPA) e parcerias que estão se iniciando com investigadores colombianos e italianos. Os referenciais
teóricos-metodológicos que sustentam os estudos são relativos ao campo da investigação matemática,
conforme descrito por Ponte, Brocardo e Oliveira (2009). O projeto tem por objetivo compreender como, ao
propor tarefas de ensino-avaliação exploratórias investigativas, quais os conhecimentos são mobilizados por
um grupo de professores dos anos iniciais, para com as estratégias matemáticas que emergem durante as
aprendizagens provenientes de seus estudantes. A fim de colaborar com o grupo de investigação, a bolsista
está analisando as resoluções apresentadas pelos alunos de 2º e 3º anos do ensino fundamental de uma das
escolas participantes do projeto, seguido de aprofundamento teórico acerca da metodologia da investigação
matemática. Os dados coletados partiram de ações em escolas parceiras da pesquisa onde a bolsista,
juntamente com docentes pesquisadores, realizou atividades envolvendo sequências com enfoque na álgebra
e geometria. Aliado a isso, durante o período das ações nas escolas, sucederam-se reuniões quinzenais com
o grande grupo para discussão das atividades e conjecturas apresentadas pelos alunos, onde eram discutidas
questões como a viabilidade dos materiais e algumas resoluções efetivadas pelos alunos durante as atividades
desenvolvidas. Metodologicamente, Ponte, Brocardo e Oliveira (2009) enunciam que a realização de uma
investigação matemática está ligada a quatro momentos principais: o primeiro abrange o reconhecimento
da situação e a elaboração de questões; o segundo refere-se ao processo de formulação de conjeturas; o
terceiro inclui a realização de testes; o quarto diz respeito à argumentação, à demonstração e à avaliação
do trabalho realizado. Assim, correspondendo com o intuito do método de investigação, desenvolveram-se,
nas formações com os docentes, as etapas defendidas pelos autores. A análise preliminar, descritiva, tem
apontado a produtividade de fazer uso, desde os anos iniciais do ensino fundamental, da metodologia da
investigação matemática pois os estudantes em questão formularam hipóteses e, por meio de conjecturas
frequentemente ausentes na matemática escolar, elaboraram variadas respostas às tarefas demandadas. Tal
ideia tem levado o grupo de investigação a seguir operando com esta metodologia, agora voltada ao ensino
de geometria.
Palavras-chave: Ensino de Matemática. Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Investigação matemática.
Referências: PONTE, P. João; BROCARDO, Joana; OLIVEIRA, Hélia. Investigação matemática na sala de aula.
Belo Horizonte: Autêntica, 2009.
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Empreender na escola? Relatos de experiências de uma
integração entre estudantes de Ensino Fundamental e
Superior

Resumo: Este estudo, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
faz parte de um projeto maior, intitulado “Princípio da Investigação e Pedagogia Empreendedora”, o qual
possui como um de seus objetivos, compreender de que maneira a pedagogia empreendedora se manifesta
no cotidiano de alunos e professores do Ensino Fundamental. Fundamentando-se no princípio da investigação
e das práticas empreendedoras, este estudo utiliza as metodologias ativas de ensino e de aprendizagem como
estratégias que visam a desenvolver habilidades de autonomia e de empreendedorismo nos estudantes do
Ensino Fundamental. Nesse sentido, Dornelas (2012) acredita que novas visões sobre coisas já existentes mudam
completamente o meio inovador, exigindo dos novos criadores características consideradas empreendedoras,
para que se destaquem nos meios de produção e perante a sociedade, tais como ter iniciativa e buscar por
oportunidades, ter persistência, comprometimento, ter interesse pela busca de informações, ser confiante,
independente e protagonista. Mas, para que essas características sejam exploradas, um ensino empreendedor
deve ser desenvolvido desde a Educação Básica, onde, acredita-se que se deva dar início a uma visão de mundo
mais inovadora e criativa (MARTINS, 2010). Para Lopes (2010), promover a educação empreendedora desde o
Ensino Fundamental colabora com o desenvolvimento da capacidade de perceber oportunidades que ninguém
viu antes, agregar essas ideias e fazer com que os estudantes sejam capazes de compreender e de reger
seus anseios e seus sonhos. Tendo em vista a contribuição da Educação Empreendedora para uma formação
inovadora de jovens e crianças, as universidades vêm pensando formas de incentivar a abordagem dessa
concepção nas escolas de Educação Básica. Nesse sentido, professores da disciplina de Empreendedorismo,
de uma Instituição de Ensino Superior, localizada no interior do Rio Grande do Sul, promoveram o Projeto de
Extensão “Empreendedor Por Um Dia”, a partir do qual estudantes de Ensino Superior tiveram como proposta
de aula promover oficinas de Educação Empreendedora para estudantes do Ensino Fundamental, tomando
como estratégia de ensino, as metodologias ativas. Esse método de ensino contribui para que o estudante seja
o protagonista de sua aprendizagem, permitindo ao aluno autonomia e promovendo a reflexão e interação
entre sujeitos. Esse estudo, portanto, buscou verificar quais foram as impressões dos estudantes da disciplina de
Empreendedorismo da IES, que participaram do projeto no primeiro semestre de 2018, diante da proposta de uma
atividade inédita para eles e, também, buscou verificar quais os resultados que emergiram a partir das práticas
desenvolvidas nas escolas junto aos alunos do Ensino Fundamental. Como instrumento de coleta de dados,
utilizou-se os relatos de experiências escritos pelos universitários, que descreve os pontos positivos e negativos
da aplicação da oficina, a recepção das escolas, a interação com os estudantes e sugestões de melhorias para a
continuidade do projeto. Os dados estão sendo analisados com aproximações à teoria da Análise de Conteúdo
(BARDIN, 2012). Espera-se, com este estudo, confirmar a concepção de que o Ensino do Empreendedorismo,
desde a Educação Básica, é importante para a formação de indivíduos capazes de inovar e resolver os desafios
que serão propostos durante sua vida profissional e pessoal, tornando-se, assim, protagonistas de suas vidas.
Palavras-chave: Ensino Fundamental. Ensino Superior. Pedagogia Empreendedora. Pesquisa e Extensão.
Metodologias Ativas.
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Referências: BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2012.
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. 4. ed. rev. atual. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2012.
LOPES, R. M. (Org). Educação empreendedora: conceitos, modelos e práticas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
MARTINS, Silvana Neumann. Educação empreendedora transformando o ensino superior: diversos olhares
de estudantes sobre professores empreendedores. 2010. Tese (Doutorado em Educação) - Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. 171f.
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Ensino de química: uma proposta pedagógica
utilizando atividades experimentais e simuladores
computacionais

Resumo: Essa pesquisa é um recorte das ações desenvolvidas no projeto Institucional “Tendências de Ensino
e aprendizagem em Ciências exatas”, vinculada aos Programas de Pós-Graduação em Ensino e Ensino de
Ciências Exatas da Univates, e está ligada a atividades que se trata da utilização de tecnologias e experiências
para aprendizagem de estudantes do Ensino Médio na Química. O objetivo deste trabalho é investigar a
contribuição de atividades experimentais aliadas a simuladores de química, na melhoria dos processos
de ensino e de aprendizagem no componente curricular de química de estudantes do Ensino Médio. A
justificativa para desenvolver essa pesquisa se dá investigando o tanto que as tecnologias e atividades práticas
podem ajudar no ensino de rede pública assim como as experiências levam a aula a ser descontraída e mais
interessante para os alunos. A presente proposta caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, tendo como
estratégia metodológica elementos de estudo de caso. Ela consiste em elaborar e implementar uma unidade
didática com atividades experimentais aliada a simuladores computacionais disponíveis no repositório do
Projeto de Simulações interativas da Universidade do Colorado (PhET), com simulações e java (ou.jar) para
Física, Biologia, Química e Ciências da Terra e Matemática. Os softwares podem ser utilizados livremente
e estão disponíveis em português e inglês. As informações empíricas serão registradas em áudio e por
materiais escritos ou digitais produzidos pelos participantes da investigação. Para analisar os dados empíricos
nesta pesquisa, pretende-se aproximar a análise textual discursiva de Moraes e Galiazzi (2011). Com estas
atividades os pesquisadores, bolsistas e voluntários estarão discutindo como elaborar, implementar e avaliar
as atividades, trocando experiências buscando assim diminuir as dificuldades destes alunos no Ensino de
Química. As atividades com os alunos estarão sendo desenvolvidas a partir do mês de abril de 2019, em uma
escola da rede pública do Vale do Taquari - RS. Espera-se que com as atividades desenvolvidas neste trabalho
possa-se apontar indícios de melhorias no Ensino de Química, considerando que as metodologias a serem
utilizadas incluem diferentes formas de ensinar e tendem a ter uma vista significativa que pode ajudar os
alunos a ampliar o conhecimento de conceitos de Química referente a série.
Palavras-chave: Ensino. Tecnologia. Química. PHeT.
Referências: MORAES, R.; GALIAZZI, N. C. Análise textual discursiva. 2. ed. Ijuí: Unijuí, 2011.
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Nome dos autores: Amanda Ianael Barth
Demais participantes: Amanda Luísa Stroher. Eduarda Guerini. Joice Silva Varreira.

Daiane Heidrich. Liana Johann. Guilherme Liberatto da Silva. Mônica Jachetti Maciel.
Orientador: Mônica Jachetti Maciel
Nome da Instituição: Universidade do Vale do Taquari - Univates
Área de conhecimento: Ciências Biológicas

Fungos do solo do bioma Pampa: Aplicações na
biotecnologia ambiental

Resumo: Os fungos são encontrados nos mais diversos ambientes, são diversificados em tamanhos, formas,
cores e hábitats. As enzimas fúngicas são os produtos microbianos mais utilizados na indústria biotecnológica,
para produção de medicamentos, alimentos, detergentes biológicos, na indústria têxtil e no controle
biológico. Este trabalho teve como objetivo avaliar diferentes metodologias de produção enzimática (três
metodologias de lipase, uma de protease e uma de quitinase), frente a gêneros de fungos (Acremonium,
Aspergillus, Penicillium e Fusarium) provenientes do solo do Bioma Pampa. Foram preparados meios de
cultura específicos para cada metodologia, sendo que para lipases usou-se óleo de oliva, tween 80, tween
20 e margarina como fontes de lipídios. Para protease foi usado leite em pó como fonte de proteína e para
quitinase a casca de camarão como fonte de quitina. Os quatro gêneros de fungos foram inoculados nesses
meios e incubados em estufa a 28 °C por 5 a 10 dias. As reações enzimáticas foram observadas por meio
do aparecimento de halo em torno das colônias. Acremonium apresentou atividade enzimática para as três
metodologias de lipase e para protease. Aspergillus apresentou atividade somente para uma metodologia
de lipase. Fusarium apresentou atividade enzimática para a metodologia de protease, enquanto Penicillium
apresentou atividade para as metodologias de lipase e quitinase. Esses resultados coincidem com outras
pesquisas de verificação enzimática de lipase, que relatam várias espécies de Penicillium como produtores
desta enzima. Acremonium apresentou produção enzimática para as metodologias de lipases e protease,
reafirmando o que foi encontrado em outros estudos. A literatura destaca a eficácia do Aspergillus na
produção de lipase e protease, mas como visto neste trabalho o gênero apresentou atividade somente para
uma metodologia de lipase. A partir das metodologias testadas conclui-se que todos os quatro gêneros de
fungos utilizados apresentaram atividades enzimáticas, os gêneros Acremonium e Penicillium foram os que
mais apresentaram. Esses experimentos foram testes pilotos frente às metodologias que serão empregadas
para os demais gêneros isolados do solo do Bioma Pampa (cerca de 500 indivíduos). Esses fungos serão
testados em diferentes concentrações (108, 106 e 104 conídios/ mL), frente aos ácaros Tetranychus urticae
(fêmeas e ovos) e Polyphagotarsonemus latus (fêmeas). Concomitantemente será feita a identificação desses
fungos por meio da biologia molecular.
Palavras-chave: Enzima. Microrganismo. Controle biológico. Enzimas fúngicas
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Nome dos autores: Leo Jaime de Vargas
Demais participantes: Júlia Gastmann. Jader Vivian Zeni. Ana Paula Jaeger. Lucas Massena de Oliveira. Tásio Machado
de Azeredo. Mara Cíntia Winhelmann. Claudimar Sidnei Fior. Elisete Maria de Freitas.
Orientador: Elisete Maria de Freitas
Nome da Instituição: Universidade do Vale do Taquari - Univates
Área de conhecimento: Ciências Biológicas

Viabilidade de sementes de Ilex paraguariensisa.st.hil. de três matrizes pelo teste de tetrazólio

Resumo: De grande importância cultural e econômica, Ilex paraguariensis A.St.-Hil. (Aquifoliaceae), conhecida
popularmente como erva-mate, é uma espécie arbórea, perenifólia, ciófita, dioica e com frutos do tipo drupa.
Com distribuição no Brasil, Argentina e Paraguai, ocorre em regiões de climas que podem ir de temperado
úmido a subtropical.As sementes apresentam dormência, o que torna o teste de germinação ineficiente para
avaliar a viabilidade. Assim, testes indiretos de viabilidade, como o de Tetrazólio, podem ser utilizados pela
sua eficiência e rapidez. O objetivo do estudo foi verificar a viabilidade das sementes de diferentes matrizes
através do teste de Tetrazólio. Foram coletadas sementes de três matrizes nos municípios de Arvorezinha,
Ilópolis e Putinga, Rio Grande do Sul. A planta matriz de Arvorezinha está localizada em uma área aberta de
lavoura, diferente das outras duas que estão no interior de uma mata nativa primária. Foram estabelecidas
quatro repetições com 25 pirênios cada. Inicialmente os pirênios são imersos em água por 24 horas a 30°C.
Então foram partidos ao meio, longitudinalmente, e, com auxílio de estereomicroscópio, foram contabilizadas
e descartadas as sementes vazias, quando não apresentavam endosperma, e deterioradas, quando o
endosperma se apresentava com pouca ou nenhuma consistência e escurecido. Uma das metades das
sementes com endosperma consistente, preferencialmente aquela com embrião visível foi exposta à solução
de Tetrazólio 0,1% conforme Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009) por 24 horas, na ausência de
luz a 35 °C (CATAPAN, 1998). Após este período, as sementes foram lavadas com água destilada e analisadas
novamente em estereomicroscópio para avaliar a coloração e consistência dos tecidos. Foram consideradas
viáveis as sementes que apresentavam endosperma colorido sem embrião visível e/ou endosperma e embrião
coloridos. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) seguido de comparação de
médias pelo teste de LSD Fisher a 5% de probabilidade de erro, pelo programa estatístico InfoStat/L. A análise
estatística evidenciou diferença significativa entre as matrizes com relação ao percentual de sementes vazias
e não viáveis. Os resultados demonstraram que as sementes não apresentaram diferença estatística quanto
ao percentual de deterioradas nas três matrizes. A matriz de Arvorezinha apresentou maior percentual de
viabilidade se comparadas às outras duas, enquanto a matriz de Putinga apresentou o maior percentual de
sementes não viáveis.
Palavras-chave: Erva-mate. Sementes viáveis. Dormência.
Referências: BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para a Análise de
Sementes. Brasília, MAPA/ACS, 2009.
CATAPAN, M. I. S. Influência da temperatura, substrato e luz na germinação de sementes de Ilex
paraguariensis St.Hil.1998. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais), Setor de Ciências Agrárias,
Universidade Federal do Paraná, Curitiba.
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Nome dos autores: Mélani da Silva
Demais participantes: Simone Beatriz Reckziegel Henckes. Jacqueline Silva da Silva. Silvana Neumann Martins. Rogério
José Schuck.
Orientador: Andreia Aparecida Guimarães Strohschoen
Nome da Instituição: Universidade do Vale do Taquari - Univates
Área de conhecimento: Ciências Humanas

Espaços não formais como estratégia na Educação Básica

Resumo: As escolas são instituições que desenvolvem papel central na formação dos educandos que por elas
passam. O desafio de manter as crianças e os jovens interessados nos assuntos trabalhados em sala de aula é
cada vez maior. No tempo em que o fluxo de conteúdo e atualizações são inesgotáveis, resta apenas espaço
para educadores criativos, inovadores e visionários. Tais fatores nos fazem pensar em estratégias de ensino
variadas, como é o caso dos espaços não formais de ensino e de aprendizagem (ENF). A importância de
propor atividades nestes espaços é fundamental para a formação cidadã dos educandos, aproximando cada
vez mais os conhecimentos com o cotidiano dos alunos. Para Jacobucci (2008), ENF é todo local no qual pode
ocorrer uma prática educativa, que ultrapassa as limitações físicas das escolas e se subdivide em espaços
institucionalizados e não institucionalizados. Os institucionalizados, por exemplo, são os museus, jardins
botânicos, aquários, zoológicos, já os não institucionalizados são lugares como praças, rios, lagos e áreas
verdes. O objetivo deste estudo é problematizar como os professores de turmas do Ensino Fundamental de
duas escolas municipais de Lajeado/RS têm percebido e utilizado espaços não formais de ensino disponíveis
(institucionalizados e não institucionalizados) no ensino de Ciências. O estudo trata de uma abordagem
qualitativa, pois visa a qualidade dos dados, o lócus estão sendo duas escolas da rede municipal de Ensino
Fundamental pertencentes à cidade de Lajeado/RS. Os participantes da investigação são oito professores do
Ensino Fundamental que se dispuseram a participar voluntariamente da pesquisa. Quanto aos instrumentos
para a geração dos dados, estão sendo utilizados entrevistas semiestruturadas com os professores e
observações das práticas docentes, sendo os encontros agendados com antecedência. Destaca-se que estes
instrumentos auxiliarão na busca de informações sobre os professores e suas percepções em relação aos
ENF. Para a análise dos dados, será utilizado a “Análise de Conteúdo” proposta por Bardin (2012). No final
da pesquisa deseja-se conhecer como os professores das turmas do Ensino Fundamental tem percebido e
utilizado os ENF em suas práticas diárias.
Palavras-chave: Escola. Ensino. Investigação. Professores.
Referências: BARDIN, L. B. Análise de conteúdo. SPPortugal: Edições 70, 2012.
JACOBUCCI (2008), Daniela Franco Carvalho. Contribuições dos espaços não formais de educação para a
formação da cultura científica. Em extensão, Uberlândia, v.7, 2008.
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Orientador: Suzana Feldens Schwertner
Nome da Instituição: Universidade do Vale do Taquari - Univates
Área de conhecimento: Ciências Humanas

Aprender a ensinar com quem ensina a aprender: a voz
dos estudantes sobre a escola na contemporaneidade

Resumo: Este trabalho é advindo do projeto de pesquisa “Ensino e Aprendizagem: o currículo em meio a
práticas educativas e artísticas”, integrado ao grupo de pesquisa Currículo, Espaço, Movimento (CEM/CNPq/
Univates). Por meio da reflexão das contribuições teóricas de autores como Michel Foucault (2015; 2002; 1997),
Paula Sibilia (2012), Masschelein e Simons (2014) e Larrosa (2017), propomos questionamentos referentes
aos sentidos e funções da instituição escolar para estudantes de 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do
Ensino Médio, bem como as configurações e organização da escola na ótica dos jovens participantes. Tendo
em vista que os estudantes devem participar enquanto agentes ativos nas discussões sobre os seus processos
de ensino e aprendizagem, o trabalho tem como objetivo debater os processos de ensino e aprendizagem por
meio dos discursos dos estudantes e analisar quais elementos constituem a escola na contemporaneidade.
Por meio do estudo do referencial teórico mencionado, foram identificados conceitos sobre ensino e
aprendizagem que se relacionem com as práticas educativas mencionadas por meio das contribuições dos
estudantes. Serão discutidos, a partir da Análise de Discurso Foucaultiana, as falas dos educandos em grupos
focais realizados no período de 2015 a 2017, contando com a participação de 115 alunos de duas escolas
do Vale do Taquari. Por meio da investigação, foram identificadas referências à escola enquanto uma das
primeiras vias para o desenvolvimento de sociabilidade e conhecimento de mundo dos jovens estudantes, a
partir das experiências vivenciadas enquanto educandos, bem como a importância do contato constante com
indivíduos da mesma faixa etária. Os participantes ressaltam a relevância do papel dos professores em meio
às transformações sociais e tecnológicas, reconhecendo este ator como ainda fundamental no processo de
ensino e de aprendizagem. Foi possível destacar diferentes percepções acerca da instituição escolar, expondo
opiniões sobre como o conteúdo poderia estar organizado e executado, bem como formas do currículo escolar
ser desenvolvido e gerenciado. Com esse estudo, pretende-se compreender a presença e a importância da
escola na vida dos jovens, buscando incentivar modos de pensar os próprios estudantes como pertencentes
desse processo de aprendizagem.
Palavras-chave: Escola. Estudante. Ensino. Aprendizagem.
Referências: FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1997.
FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.
LARROSA, Jorge. Elogio da escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.
MASSCHELEIN, Jan; SIMONS, Maarten. Em defesa da escola: uma questão pública. Belo Horizonte:
Autêntica, 2014.
SIBILIA, Paula. Redes ou Paredes: escola em tempos de dispersão. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.
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O que dizem os estudantes? Uma revisão sistemática
acerca das percepções sobre a escola

Resumo: Muito se fala sobre a situação das escolas na atualidade, mas, embora haja muita divergência
sobre as motivações e soluções para os problemas, a insatisfação é quase um consenso. Diversos setores
e indivíduos manifestam suas opiniões sobre o tema, no entanto, sejam nas discussões políticas ou nas
produções acadêmicas, pouco se tem escutado a voz dos estudantes, que são os principais afetados pela
questão (SCHWERTNER; CONRAD, 2016; SCHWERTNER; MUNHOZ, 2017; SCHWERTNER, 2019). Tentando
trazer esta perspectiva para a discussão, a presente pesquisa, que está vinculada ao projeto de pesquisa “Ensino
e aprendizagem: o currículo em meio a práticas educativas e artísticas” (CEM/CNPq/Univates), tem como
objetivo, através de uma revisão sistemática de bibliografia, encontrar respostas para a seguinte pergunta: o
que dizem estudantes sobre a escola brasileira na contemporaneidade? Uma revisão sistemática pressupõe
a descrição detalhada do processo empreendido pelos pesquisadores, possibilitando sua replicabilidade e
conferindo maior credibilidade à pesquisa, além da apresentação ordenada dos trabalhos selecionados, que
pode servir como orientação para investigações futuras (SAMPAIO; MANCINI, 2007). A seleção dos materiais
bibliográficos que serão analisados é realizada por dois pesquisadores, independentemente e através de
critérios pré-estabelecidos, que serão esclarecidos na apresentação dos resultados. O método utilizado
como referência para este projeto é apresentado por Gomes e Caminha (2014) e consiste nas seguintes
etapas: formulação da questão norteadora; localização e seleção criteriosa dos estudos em base de dados;
avaliação crítica dos estudos selecionados; coleta de informações; análise e apresentação das informações;
interpretação das informações; atualização e aprimoramento da revisão. A plataforma SciELO, por seu amplo
alcance e pela qualidade de suas ferramentas de busca, foi escolhida como base de dados. Em quatro buscas,
com os descritores “escola” e “estudantes” em todas as buscas e “percepção”, “compreensão”, “visão” e
“sentidos” como terceiras palavras de cada uma, e passando pelos filtros de artigos disponíveis em língua
portuguesa e publicados entre 2010 e 2018, encontramos um total de 187 resultados. Foram selecionados
para análise os artigos que tratem sobre a visão de estudantes da educação básica sobre a escola e, a partir dos
resultados obtidos, pretende-se elaborar uma discussão sobre as funções da escola na contemporaneidade.
Na análise prévia dos materiais encontrados, verificou-se que os professores são os principais procurados,
quando se pretende falar sobre a escola, enquanto os estudantes raramente foram ouvidos nas pesquisas.
Buscando a voz dos estudantes, que é uma perspectiva indispensável para o debate em torno da escola e que
vem sendo negligenciada, espera-se contribuir para investigações futuras e para as discussões de alternativas
aos desafios da educação na contemporaneidade.
Palavras-chave: Escola. Estudantes. Percepções.
Referências: SCHWERTNER, Suzana Feldens. Fotografias em discurso: as funções da escola em foco.
Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v. 27, n. 1, p. 133-150, jan. 2019. ISSN 1982-9949. Disponível em:
<https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/10930>. Acesso em: 28 mar. 2019. doi:https://
doi.org/10.17058/rea.v27i1.10930;
SCHWERTNER, Suzana Feldens; MUNHOZ, Angélica Vier. Imagens da escola e suas funções na
contemporaneidade: o discurso de estudantes concluintes do ensino médio. Imagens da Educação, v.
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7, n. 1, p. 58-69, 2017. ISSN 2179-8427. Disponível em: <http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/
ImagensEduc/article/view/30285>. Acesso em: 28 mar. 2019. doi: http://dx.doi.org/10.4025/imagenseduc.
v7i1.30285;
SCHWERTNER, Suzana Feldens; CONRAD, Jaqueline Maria. Um click na escola: olhares e discursos de
jovens estudantes sobre a instituição escolar contemporânea. Revista Caderno Pedagógico, [S.l.], v. 13, n.
2, ago. 2016. ISSN 1983-0882. Disponível em: <http://www.univates.br/revistas/index.php/cadped/article/
view/1126>. Acesso em: 28 mar. 2019. doi:http://dx.doi.org/10.22410/issn.1983-0882.v13i2a2016.1126;
GOMES, Isabelle Sena; CAMINHA, Iraquitan de Oliveira. Guia para estudos de revisão sistemática: uma
opção metodológica para as ciências do movimento humano. Movimento (ESEFID/UFRGS), Porto Alegre,
p. 395-411, dez. 2013. ISSN 1982-8918. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/Movimento/article/
view/41542>. Acesso em: 28 mar. 2019. doi:https://doi.org/10.22456/1982-8918.41542;
SAMPAIO, RF; MANCINI, MC. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência
científica. Rev. bras. fisioter., São Carlos, v. 11, n. 1, p. 83-89, Feb. 2007. Available from <http://www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-35552007000100013&lng=en&nrm=iso>. access on 28 Mar.
2019. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-35552007000100013.

127

SUMÁRIO

Anais do III Congresso
Internacional de
Ciência, Tecnologia e
Conhecimento

ISBN 978-85-8167-285-4

Nome dos autores: Laysa da Costa
Orientador: Suzana Feldens Schwertner
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Área de conhecimento: Ciências Humanas

Práticas educativas e artísticas: um levantamento de
atividades em escolas do Vale do Taquari

Resumo: O presente projeto faz parte de uma pesquisa realizada no Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica para o Ensino Médio (CNPq), vinculado ao projeto “Ensino e aprendizagem: o currículo em
meio a práticas educativas e artísticas” (CEM/CNPq/Univates). A investigação busca realizar um levantamento
sobre práticas artísticas e educativas desenvolvidas em espaços escolares, através de entrevistas
semiestruturadas realizadas com professores e gestores de duas escolas públicas parceiras do projeto, que
tem como objetivo investigar os processos de ensinar e aprender. A escola, hoje, recebe novas gerações que
apresentam outras formas de aprender, de se relacionar com o mundo, envolvidas pelas novas tecnologias.
Com isso, os estudantes solicitam outras experiências que a escola parece não conseguir proporcionar. A
autora também pergunta para que serve a escola na atualidade, indicando a necessidade de se questionar
o que se passa entre as paredes da instituição, permeadas pelas redes tecnológicas (SIBILIA, 2012). Um dos
modos de produzir diferentes encontros na escola pode ser efetuado por meio de práticas artísticas. Para o
desenvolvimento metodológico do trabalho, os gestores foram questionados sobre atividades relacionadas
a práticas artísticas realizadas na escola, bem como sobre as articulações entre arte e educação. Em seguida,
indicaram os professores que realizavam tais atividades e que serão entrevistados em um segundo momento.
As entrevistas foram registradas em gravador digital e estão sendo transcritas na íntegra, com a autorização
dos participantes, por meio de assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após a
pesquisa de campo, a bolsista registrou as suas percepções em um Diário de Bordo (PASSOS; KASTRUP;
ESCÓSSIA, 2010). Na análise inicial dos resultados, partindo da produção do Diário de Bordo, percebese que os gestores indicaram que as práticas artísticas acontecem nos projetos realizados para todos os
participantes da escola, tais como gincanas, exposições e projetos de fotografias. Nestes projetos, as áreas
de Artes e das Humanidades se destacam como organizadores e coordenadores destas atividades. Espera-se,
com a sequência deste trabalho, conhecer mais sobre tais atividades artísticas desenvolvidas nas escolas,
investigando como elas podem contribuir para o processo de ensino e de aprendizagem.
Palavras-chave: Escola. Práticas educativas. Arte.
Referências: SIBILIA, Paula. Redes ou Paredes: escola em tempos de dispersão. Rio de Janeiro: Contraponto,
2012.
PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCÓSSIA, Liliana da. (Orgs.). Pistas do método da cartografia:
pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2010.
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Espaços de ensino como potencializadores da
aprendizagem

Resumo: O presente estudo em desenvolvimento insere-se no projeto de pesquisa “Princípio da Investigação
e Pedagogia Empreendedora” vinculado aos programas de Pós-graduação Doutorado e Mestrado em Ensino
(PPGEnsino) e Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas (PPGECE), desenvolvido na Universidade do
Vale do Taquari - Univates, Lajeado/RS. Objetiva-se neste estudo apresentar um recorte da pesquisa que está
em andamento desde o ano de 2017, quais sejam: compreender, problematizar, analisar e observar de que
forma os alunos das turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental têm percebido e utilizado os espaços
não formais de ensino disponíveis (institucionalizados e não institucionalizados), considerando a alfabetização
científica dos estudantes. Os espaços não formais privilegiam o protagonismo dos alunos, desenvolvendo a
autonomia e a consciência crítica, onde o aluno constrói seu conhecimento com base crítica e contextualizada
(BERBEL, 2011). Caracterizam-se espaços não formais aqueles que são fora dos muros da escola, mas que há
uma ação educativa, dentro destes há espaços institucionalizados e não institucionalizados. Os primeiros são
definidos como locais que apresentam espaço físico estruturado e equipe técnica responsável pelas atividades
educativas dentro do referido espaço, como Museus, Jardins Botânicos e Zoológicos, por exemplo. Os segundos
são determinados como espaços naturais ou urbanos não estruturados fisicamente, mas que há a possibilidade
de elaborar práticas educativas como forma de aprendizado para os discentes, tais como cinema, rua, praça,
pomar, campo de futebol (JACOBUCCI, 2008). A presente pesquisa tem abordagem qualitativa, observacional e
descritiva e está sendo realizada em quatro escolas da rede municipal de ensino de Educação Infantil e Ensino
Fundamental de Lajeado/RS. Como a pesquisa envolve alunos menores de idade (crianças), será solicitado às
suas famílias, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, a autorização para uso de imagem,
assim como análise de eventuais materiais produzidos por eles e transcrição de suas falas. Este Termo servirá,
inclusive, para comunicar-lhes a presença de pesquisadores por um determinado tempo nos diferentes
espaços da escola onde encontram-se seus filhos. Os instrumentos para a geração de dados empregados serão
observações sistemáticas, com uso do diário de campo produzidos pelos pesquisadores e questionários que
serão respondidos pelos alunos das turmas envolvidas. Para análise dos dados utilizar-se-á a Análise de Conteúdo
(BARDIN, 2012). Ao final do estudo, espera-se compreender de que forma os estudantes percebem e utilizam
os espaços não-formais (institucionalizados e não institucionalizados) no ensino de Ciências, considerando a
alfabetização científica destes.
Palavras-chave: Espaços de ensino. Alfabetização científica. Ensino de ciências.
Referências: BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2012.
BERBEL, Neusi Aparecida Navas. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes.
Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan/jun. 2011.
JACOBUCCI, Daniela Franco Carvalho. Contribuições dos espaços não-formais de educação para a formação
da cultura científica. Em extensão, Uberlândia, v. 7, 2008.
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Leite orgânico - Rio Grande do Sul e Galícia

Resumo: A demanda por produtos de qualidade livres de químicos vem crescendo nos últimos 10 anos,
pois a visão de que os orgânicos são mais saudáveis tem favorecido este nicho de mercado. A problemática
da pesquisa pode ser assim definida: que ações podem ser propostas para a expansão da produção de leite
orgânico e seus derivados no Estado do Rio Grande do Sul a partir da experiência da Galícia - Espanha? O
estudo estará restrito aos produtores, às indústrias de transformação e aos consumidores de leite orgânico
e seus derivados no Rio Grande do Sul e na Galícia. Para a coleta de dados será realizada uma pesquisa
bibliográfica, documental e de campo. O objetivo geral é analisar, de forma sistêmica e ambientalmente
orientada, a cadeia produtiva de leite orgânico no Rio Grande do Sul - Brasil, e na Galícia - Espanha com a
finalidade de propor ações que viabilizem a expansão da produção de leite orgânico e seus derivados no Rio
Grande do Sul. Os objetivos específicos são caracterizar a produção orgânica de leite no Rio Grande do Sul Brasil e na Galícia - Espanha considerando dados de produção e consumo. Compreender as motivações para a
produção e para o consumo de leite orgânico. Analisar os significados culturais atrelados ao leite orgânico por
parte dos elos da cadeia produtiva. Analisar e comparar as práticas de produção e comercialização de leite
orgânico das duas regiões. Identificar práticas de produção e comercialização de leite orgânico na Galícia, que
podem ser implementadas para maximização da produção no Rio Grande do Sul. A metodologia proposta
prevê a realização de pesquisa de campo onde serão coletados dados junto aos produtores, a indústria e aos
consumidores de leite orgânico e seus derivados no Brasil e na Galícia. Serão realizadas visitas no local para
a realização de entrevistas bem como serão utilizados questionários para ir ao encontro dos consumidores.
Pretende-se ter acesso a documentos e relatórios que dizem respeito ao objeto de estudo e que não estão
disponíveis para consultas públicas. Realizar visita à Embrapa Gado de Leite, com a finalidade de contatar
com pesquisadores que estejam envolvidos com a produção de conhecimento dentro da temática proposta.
Tendo em vista o projeto estar iniciando em março 2019 ainda não existem resultados, ao final da pesquisa
espera-se viabilizar propostas de ações que permitam a mobilização de produtores para a produção de leite
orgânico, bem como a constituição de um grupo de pesquisas sobre a produção de alimentos orgânicos na
Universidade do Vale do Taquari - Univates.
Palavras-chave: Espanha. Rio Grande do Sul. Produção. Consumo.
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Cultivo in vitro de Hesperozygis ringens (Benth.)
Epling (Lamiaceae)

Resumo: Hesperozygis ringens (Benth.) Epling, conhecida popularmente como espanta-pulga, é endêmica
dos campos da região sul do Rio Grande do Sul, sendo por isso apresentada na lista de espécies ameaçadas
de extinção. Produz grande quantidade de óleo essencial com potencial para uso como anestésico, acaricida,
larvicida, antimicrobiano e alelopático (PINHEIRO et al., 2017). O objetivo do estudo é desenvolver técnicas para
propagação clonal de H. ringens através do cultivo in vitro de tecidos, já que não foram encontrados trabalhos
com resultados satisfatórios referentes à propagação in vitro dessa espécie, iniciando pelo desenvolvimento
de uma técnica de desinfestação. Foram coletados 94 segmentos apicais e axilares de aproximadamente
0,5 cm de plantas matrizes mantidas em cultivo em casa de vegetação. Esses explantes foram submetidos a
duas metodologias (A e B) distintas de desinfestação e, em seguida, incubados individualmente em tubos de
ensaio contendo 10 mL do meio Murashige & Skoog (meio MS) acrescido de 30 g de sacarose. A metodologia
A foi constituída pela imersão de 47 explantes em água destilada durante dez minutos, seguida pela imersão
em álcool 70% por 30 segundos e da lavagem em água destilada e autoclavada, passando em seguida para
a imersão por 20 minutos em solução contendo hipoclorito de sódio Mazzarollo® 1,5%, acrescido de cinco
gotas de Tween 20. A seguir, foram submetidos à tripla lavagem com água destilada. Na metodologia B,
outros 47 explantes foram imersos em água destilada por um minuto e então em álcool 70% por 30 segundos,
seguida por imersão em uma solução contendo 2% de hipoclorito de sódio Mazzarollo® por 10 minutos e
então passaram por tripla lavagem em água destilada. Para enraizamento, os brotos oriundos dos testes
de avaliação das metodologias de desinfestação serão individualizados e transferidos para tubos de ensaio
contendo 10 mL do meio MS, suplementado com concentrações de ácido indol-3-butírico (AIB) (0, 1, 2, 4,
8 μL). Os tubos de ensaio foram mantidos em sala de crescimento do Laboratório de Botânica da Univates
por 30 dias com temperatura de 25 (±2) °C e fotoperíodo de 16 horas/dia e em delineamento experimental
inteiramente casualizado. O percentual de explantes não contaminados foi de 12,8 % na metodologia A
e de 17 % na metodologia B. Os testes de enraizamento dos explantes obtidos das brotações dos testes
de desinfestação ainda estão em andamento. Os primeiros testes mostram que a metodologia B é a mais
eficiente no controle de contaminações, no entanto, o número de explantes sobreviventes ainda é baixo e os
testes precisam ser repetidos. Espera-se, por fim, com o estudo, definir a melhor técnica para a propagação
in vitro de H. ringens, para que os potenciais da espécie possam ser explorados.
Palavras-chave: Espécie nativa. Explantes. Meio de cultura. Micropropagação. Propagação clonal.
Referências: PINHEIRO, C. G.; MACHADO, C. M.; AMARAL; L. P.; SILVA, D. T.; ALMEIDA, C. A. A. S.; LONGHI,
J.; MALLMANN, C. A.; HEINZMANN B. M. Essential Oil of the Brazilian Native Species Hesperozygis ringens:
A Potential Alternative to Control Weeds Braz. Journal of Essential Oil Bearing Plants. v.76, n. 3, p. 701-711.
2017.
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Resposta fisiológica diferencial em raízes de
genótipos de arroz tolerante e sensível ao frio

Resumo: Atualmente, a cultura de arroz (Oryza sativa) no Brasil alcança o índice produtivo mais elevado
fora do continente asiático, sendo o Rio Grande do Sul responsável por 70% da produção nacional. Porém,
a ocorrência de noites frias (&lt;15°C) durante os meses de setembro a novembro (fases iniciais de
desenvolvimento, devido à semeadura antecipada) é um dos principais fatores ambientais que prejudicam
as lavouras. O frio é um estresse abiótico capaz de afetar o crescimento e desenvolvimento do arroz em
qualquer estágio de desenvolvimento, ocasionando perdas de até 25% no rendimento produtivo dos grãos
no sul do país. Anteriormente foram realizadas análises fisiológicas e moleculares em dois genótipos de arroz
da subespécie indica (caracterizados como sensível e tolerante ao frio) em sementes em germinação, e em
folhas durante a fase vegetativa. Contudo, foi percebido que as raízes dessas plantas apresentavam diferenças
visuais quando submetidas à baixa temperatura, indicando que parte da resposta diferencial ao frio poderia
ser devido a modificações nas raízes. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi caracterizar as respostas
fisiológicas de raízes de genótipos de arroz contrastantes quanto à resposta ao frio, com o intuito de obter
uma melhor compreensão sobre os mecanismos de resposta à baixa temperatura, assim como na descoberta
de novos mecanismos, que irão auxiliar no melhoramento genético da cultura. Assim, foram analisadas
as seguintes variáveis morfológicas: peso seco, comprimento das raízes, e número de pelos radiculares.
Verificamos que em condição de baixa temperatura (10°C), as raízes do genótipo tolerante apresentaram
maior peso seco, comprimento, e densidade de pelos radiculares em relação às raízes do genótipo sensível.
Também realizamos análises histoquímicas in situ: peroxidação de lipídios (usando o reagente de Schiff),
acúmulo de H 2 O 2 (usando o reagente Diaminobenzidine), e perda de integridade de membrana plasmática
(usando o reagente Evans Blue). Verificamos que, em relação ao genótipo tolerante, o genótipo sensível ao
frio apresenta raízes: 1) com maior concentração de aldeídos (resultantes de intensa peroxidação lipídica);
2) com maior acúmulo de H 2 O 2 , sugerindo que o genótipo sensível apresenta níveis mais reduzidos de
enzimas antioxidantes, responsáveis pela detoxificação de H 2 O 2 ; 3) com menor integridade de membrana
plasmática, indicando altos níveis de morte celular. Análises moleculares foram feitas através da técnica de
RNAseq para identificar genes diferencialmente expressos na condição controle (26°C) e na condição de baixa
temperatura (10°C) por 24 horas, e os resultados estão sendo analisados atualmente no laboratório. Esses
resultados poderão ser úteis futuramente no melhoramento genético da cultura do arroz, contribuindo com
as necessidades agrícolas da região.
Palavras-chave: Estresse oxidativo. Estresse abiótico. Oryza sativa.

132

SUMÁRIO

Anais do III Congresso
Internacional de
Ciência, Tecnologia e
Conhecimento

ISBN 978-85-8167-285-4

Nome dos autores: Paula Goergen Battisti
Demais participantes: Márcia Jussara Hepp Rehfeldt. Marli Teresinha Quartieri. Sônia Elisa Marchi Gonzatti.
Orientador: Ieda Maria Giongo
Nome da Instituição: Universidade do Vale do Taquari - Univates
Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

Etnomatemática e a metodologia de estudio de
clase: possibilidades e limitações para a formação
continuada de docentes

Resumo: O presente trabalho é parte integrante de uma pesquisa/intervenção denominada EnsinoAprendizagem-Avaliação em Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Atividades Exploratório
Investigativas e Formação Docente financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPQ), em desenvolvimento na Universidade do Vale do Taquari. Dela participam docentes,
alunos de graduação e pós-graduação da Univates, professores da escola básica e pesquisadores da
Universidades do Pará (Brasil), Narino (Colômbia) e Pisa (Itália). Qualitativa e com inspirações etnográficas,
a investigação tem como aportes teóricos estudos de Blanco-Álvarez e Castellanos (2017), que expressam
como a metodologia do estudio de clase pode ser potente para a reflexão sobre as práticas docentes,
sobretudo como elas podem configurar estratégias para o desenvolvimento profissional. Aliado, o campo
da etnomatemática, por meio dos estudos de Ubiratan D’Ambrósio (2002), procura compreender o saber e
o fazer matemático de grupos distintos, considerando os mais variados contextos escolares e não escolares.
Nessa ótica, este campo do ensino da matemática está interessado em evidenciar aspectos culturais nos
processos de ensino e de aprendizagem em todos os níveis de escolarização. Com relação à metodologia
de pesquisa, no segundo semestre de 2018 foram realizadas ações formativas em uma escola de uma rede
pública municipal do Vale do Taquari, RS, nas quais foram desenvolvidas, inicialmente com professores e
seus estudantes, de quarto e quinto anos, questões exploratório-investigativas com ênfase em noções de
pré-álgebra. A bolsista participou do planejamento, desenvolvimento e posterior análise das atividades, por
meio de quatro etapas. Na primeira, ocorreu o planejamento das atividades, seguida da implementação em
observação da aula, momento em que uma professora observa a realização da aula de seu colega e viceversa. Na terceira, ocorreu a auto-avaliação e co-avaliação do desenvolvimento das atividades por parte da
professora que as desenvolveu as atividades em sala de aula e, a seguir, a professora observadora fez seus
comentários. Por fim, a quarta etapa - momento em que se reescrevem as atividades levando em conta
os resultados da auto-avaliação e da co-avaliação - ainda não foi realizada. Os materiais de pesquisa se
constituíram de atividades manipuláveis, desenvolvidas pelos bolsistas, professores orientadores e docentes
da escola. O material escrito e produzido pelos estudantes originou-se a partir de observações das aulas,
bem como entrevistas gravadas e posteriormente transcritas com duas docentes dos anos iniciais. A análise
descritiva apontou que os professores não se sentem preparados para fazer uso do estudio de clase em suas
escolas tendo em vista que em entrevistas com as docentes, estas relataram que, para a realização desse tipo
de estudo, precisariam de mais disponibilidade e flexibilidade no cronograma escolar. Contudo, mencionaram
a importância de um professor ter a possibilidade acompanhar o trabalho de um colega destacando assim, a
relevância de fazer formação continuada em pequenos grupos em detrimento de grandes grupos. Esperamos
que em 2019 seja possível realizar o estudio de clase com conteúdos vinculados à da geometria.
Palavras-chave: Estudio de clase. Educação básica. Etnomatemática. Anos iniciais do ensino fundamental.
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Avaliação do potencial antifúngico de extratos de
espécies nativas da família Myrtaceae frente a isolados
clínicos fúngicos
Resumo: Estima-se que 25% da população mundial apresentem micoses cutâneas, que são infecções fúngicas que
afetam a camada externa da pele e seus anexos, como unha e cabelo. Dermatofitoses representam cerca de 60%
das micoses cutâneas e o principal gênero fúngico envolvido é Trichophyton, responsável por mais de 90% das
dermatofitoses. Fusarium tem sido relacionado à micose cutânea mais frequente causada por fungo filamentoso não
dermatófito, responsável por 7,5% das micoses de unha. Esporotricose, causada por diferentes espécies do complexo
Sporothrix schenckii, e cromoblastomicose, causada principalmente por Fonsecaea pedrosoi, são as micoses
subcutâneas mais prevalentes no Brasil. Devido à maior prevalência dessas micoses, aos altos custos de tratamento
antifúngico e exames para controles hepáticos, às possíveis interações medicamentosas e à resistência de alguns
isolados clínicos frente aos antifúngicos conhecidos, a busca por novos tratamentos eficazes e com maior custobenefício deve ser estimulada. Neste contexto, a utilização de produtos naturais a partir de plantas como fonte de
novos antimicrobianos tem sido abordada. No entanto, na literatura não é citada a avaliação do potencial antifúngico
contra os causadores de micoses supracitadas de determinadas plantas nativas, como várias espécies dos gêneros
da família Myrtaceae (Eugenia, Campomanesia e Psidium), o que impulsiona a avaliação do potencial antifúngico de
espécies destes gêneros. O objetivo do trabalho foi avaliar o potencial antifúngico de extratos aquosos de Eugenia
arenosa, Eugenia pitanga, Campomanesia guazumifolia e Psidium salutare var. sericeum frente a isolados clínicos de
Trichophyton interdigitale, Fusarium oxysporum, S. schenckii sensu stricto e F. pedrosoi. Para isso, as folhas secas de
C. guazumifolia foram coletadas em Lajeado e as folhas das demais plantas foram coletadas no município de Alegrete,
Rio Grande do Sul, e submetidas à infusão aquosa por uma hora. Após processos de filtração e evaporação a vácuo, os
extratos brutos foram armazenados a - 20 °C até a realização do teste. Foi avaliado um isolado clínico de cada fungo,
em duplicata, que foi previamente identificado por sequenciamento de fração do DNA. Para análise do potencial
antifúngico dos extratos, a metodologia de microdiluição em caldo utilizando placas de 96 poços foi realizada conforme
o protocolo M38-A2 do Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI, 2008), determinando como concentração
inibitória mínima (CIM), a menor concentração que inibiu 100% do crescimento fúngico. Controle de viabilidade celular
de cada isolado e controle com itraconazol (antifúngico clínico padrão) foram realizados e obtiveram os resultados
esperados. Para F. oxysporum, a CIM de todos os extratos foi 4 mg/mL. Já para T. interdigitale e S. schenckii, os extratos
obtiveram CIM inferior a 0,25 mg/mL. Para F. pedrosoi, os dois extratos do gênero Eugenia testados e o extrato de
P. salutare var. sericeum apresentaram CIM igual a 2 mg/mL e a CIM do extrato de C. guazumifolia foi igual a 4 mg/
mL. Os extratos brutos aquosos foram ativos contra os fungos avaliados, principalmente contra o representante de
dermatofitose e do causador de esporotricose, evidenciando seu potencial como antifúngico. A reprodutibilidade do
experimento será confirmada, análise fitoquímica de cada extrato será realizada, e a atividade antifúngica das frações
dos extratos será testada para direcionamento de novos fármacos.
Palavras-chave: Eugenia. Campomanesia. Psidium. Micoses.
Referências: Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Reference Method for Broth Dilution
Antifungal Susceptibility Testing of Filamentous Fungi, 2nd edn. Wayne, PA: Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI), 2008. Approved Standard M38-A2.
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Dinâmica populacional de ácaros associadas à varietal
Rainha Itália no Vale do Taquari (vitis vinifera l.), Rio
Grande do Sul

Resumo: O Rio Grande do Sul é destaque na produção de uvas no país, sendo a Serra Gaúcha a maior região
produtora. Contudo, alguns municípios do centro-leste do Estado também vêm se destacando, sabendo disso
foi constatado um aumento significativo da área cultivada observada no Vale do Taquari. A varietal Rainha
Itália é a principal uva fina de mesa cultivada nos principais polos produtores brasileiros para ser consumida in
natura. Assim como qualquer outra cultura plantada em escala comercial, pode sofrer de forma mais severa
o ataque de doenças, insetos e ácaros fitófagos, aumentando a necessidade de estudos de levantamento de
fauna para avaliar quais podem atingir o status de pragas relacionadas com esta cultura e seus potenciais
controladores naturais. Este estudo tem como objetivo identificar as famílias acarinas associadas à varietal
Rainha Itália no Vale do Taquari, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Foram avaliadas 4 localidades,
nos municípios de Dois Lajeados (L1 e L2), Marques de Souza (L3) e Imigrante (L4). As amostragens foram
realizadas mensalmente no período de março de 2017 a março de 2018, onde, vinte plantas de cada
propriedade foram amostradas de forma aleatória, sendo escolhido um ramo/planta do qual foram coletadas
três folhas, totalizando 60 folhas por área. As folhas de videira foram triadas, e os ácaros foram retirados
para montagem em lâminas com meio de Hoyer e mantidas em estufa a uma temperatura entre 50 à 60ºC
por um período de 10 dias. A identificação das espécies foi realizada com auxílio de microscópio óptico com
contraste de fases e chaves dicotômicas. Foram identificados 5783 ácaros, pertencentes a 14 famílias. Destas,
as mais representativas foram Tarsonemidae (3424), seguida de Tetranychidae (2469) e Phytoseiidae (2351).
A propriedade L2 apresentou maior abundância acarina (2007) sendo a espécie mais abundante de fitófago
Tetranychus urticae (Koch) com 994 indivíduos e o fitoseídeo Amblyseius pravus (Denmark) (50). Em L4 foram
coletados 1288 ácaros, sendo a espécie mais abundante Polyphagotarsonemus latus (Banks) com (401),
seguida de Euseius mesembrinus (Dean) (300). Desta forma, foi possível conhecer a acarofauna presente
nessas quatro regiões, bem como seu possível impacto na varietal estudada. Esta pesquisa possibilita que
futuramente novos estudos determinem ou não a aplicação de controle biológico nessas áreas, a fim de
diminuir o uso de agroquímicos nocivos para a saúde.
Palavras-chave: Fitófagos. Inimigos naturais. Parreirais.
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O uso de recursos tecnológicos para o ensino de
matemática em uma formação continuada de professores

Resumo: Nos últimos anos houve um avanço acelerado de softwares educativos disponíveis na internet e no
mercado em geral, que permitem explorar diversos conteúdos, e estes podem vir a ser utilizados nas escolas
como um recurso para a aprendizagem (ARAUJO, MOREIRA, VEIT, 2012). Assim durante o ano de 2018 o grupo
de pesquisa “Tendências no ensino” em que participo, desenvolveu uma formação continuada de professores
dos Anos Iniciais com foco em atividades experimentais e aplicativos computacionais para o ensino de
Ciências Exatas, esta que faz parte de uma pesquisa de doutorado. Nesta, auxiliei a doutoranda, que conduzia
as formações, na procura de atividades que foram problematizadas junto aos professores e acompanhei
diretamente cada um dos encontros, auxiliando na organização dos materiais que eram explorados. Além disso,
participei das discussões e auxiliei no suporte técnico nas gravações que posteriormente foram transcritas para
serem utilizadas na análise de dados da pesquisa. Estes encontros ocorreram mensalmente, no município de
Cruzeiro do sul e contavam com a presença de aproximadamente vinte e cinco professores municipais dos Anos
Iniciais. Esta formação possuía o intuito de auxiliar os professores na utilização de atividades experimentais
e computacionais de modo investigativo, para incentivar a inserção destas metodologias e recursos em sala
de aula, assim, buscou-se identificar mudanças nas práticas dos professores participantes, quanto ao ensino
de Ciências e Matemática. As atividades problematizadas a cada novo encontro emergiam das dúvidas vindas
diretamente dos professores cursistas, sobre dificuldades apresentadas pelos mesmos a respeito de alguns
conteúdos, sendo uma destas destacadas neste trabalho. Foi sugerida, pelos professores uma atividade
que poderia explicar as trocas de quantidades nas ordens numéricas em contas de subtração, usualmente
chamada pelos professores de “empréstimo”, que ocorre quando o minuendo é menor que o subtraendo. A
partir disso, apresentou-se aos professores em um dos encontros, uma atividade de adição e subtração com
o uso de tablets, com o objetivo de verificar se o recurso facilitou na compreensão dos professores a cerca
do conteúdo. O aplicativo mostrado é “second grade kids math lite”, este pode ser baixado em tablets ou
celulares e usado off line. Neste, é possível realizar as operações com o auxílio visual simulando o material
dourado. O aplicativo apresenta ao jogador uma conta e para resolvê-la, precisa-se colocar o material dourado
corretamente em suas casas decimais. Ademais, notou-se que os professores se interessaram muito por esta
atividade e passaram a compreender melhor o funcionamento destas trocas, pois o aplicativo permitiu a
visualização da decomposição dos números. Inclusive uma das professoras solicitou auxílio para aplicar essa
atividade com uma turma de alunos do segundo ano, na escola em que leciona, o que permitiu perceber a
transposição da formação para o contexto escolar e vice-versa.
Palavras-chave: Formação continuada de professores. Recursos tecnológicos digitais. Ensino de Matemática.
Ordens numéricas
Referências: ARAUJO, I. S; VEIT, E. A; MOREIRA, M. A. Modelos computacionais no ensino-aprendizagem de
física: um referencial de trabalho. Investigações em Ensino de Ciências, Porto alegre, V17(2), pp. 341-366,
2012. Disponível em: < https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/189/129 > Acesso em:
26 mar. 2019.
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Formação de professores em ciências

Resumo: Este trabalho é um recorte de uma das ações desenvolvidas no projeto de pesquisa “Processos de
Ensino e Aprendizagem em Ciências” da Universidade do Vale do Taquari - Univates, vinculado aos Programas
de Pós-graduação em Ensino e Ensino de Ciências Exatas, especificamente sobre um curso de formação
continuada de professores intitulado “Formação de Professores em Processos de Ensino e Aprendizagem
em Ciências”. Este teve como objetivo estudar diversas metodologias que colaborem com o ensino e com
a aprendizagem, facilitando a comunicação entre professores e estudantes. A pesquisa apresenta caráter
qualitativo com aproximação de estudo de caso. A formação de professores ocorreu no segundo semestre
do ano de 2018, em 8 encontros, com a participação de 11 professores, em uma escola do Vale do Taquari.
Para coleta dos dados utilizou-se questionário, gravações das discussões dos encontros em áudio e trabalhos
produzidos pelos participantes. Inicialmente os pesquisadores e bolsistas exploraram as interpretações,
conceitos e observações que os professores construíram a partir de um questionário. Após isso, as dificuldades
e as aspirações dos professores em relação ao ensino foram exploradas por meio de conversas em duplas e
grupos. Com as dificuldades e as aspirações identificadas foram apresentadas e discutidas, com o grupo,
aproximadamente 20 estratégias de ensino. A partir disso, cada professor elaborou uma unidade didática
para aplicar em sala de aula com seus alunos. O processo de construção das propostas didáticas teve o
auxílio dos pesquisadores e bolsistas. Assim que as unidades didáticas foram aplicadas em sala de aula,
os docentes escreveram um relatório apresentando os resultados da prática desenvolvida. Considerando,
dados do questionário, os discursos durante a formação e excertos dos relatórios dos professores, têmse como resultados preliminares: Expresso nos questionários, os participantes demonstraram entender
a necessidade de utilizar diferentes estratégias, no entanto relataram não possuir materiais e estrutura
adequada para isso e mostraram-se receptivos a conhecer e discutir novas propostas. Durante as discussões
os professores reportaram que a efetivação de uma aprendizagem de qualidade envolve uma série de fatores
que interferem, como relacionamentos, conceitos, metodologia, ambiente e conteúdo, além de perceber que
a aprendizagem não acontece apenas dentro do ambiente escolar, reconhecendo a dificuldades em abordar
cada um. Ao fim do curso de formação, os professores relataram que suas expectativas foram supridas, pois
obtiveram oportunidades de conhecer e discutir cada metodologia proposta, baseando-se em suas próprias
experiências, também, adequando-as às necessidades dos alunos. Afirmaram que os alunos foram muito
participativos durante as atividades, alcançando um bom desempenho nas mesmas.
Palavras-chave: Formação. Estratégias. Professores.
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Avaliação da qualidade microbiológica do ar em uma
escola localizada no interior do Rio Grande do Sul

Resumo: Ambientes com reduzida taxa de renovação de ar apresentam frequentes elevações de partículas e
microrganismos, oferecendo risco à saúde humana. Sendo assim, o aprofundamento de pesquisas científicas
e a avaliação sobre a qualidade fúngica e bacteriológica do ar, em diferentes ambientes, são importantes.
Neste estudo foi avaliada a qualidade microbiológica do ar em vários locais e em diferentes estações de
uma escola localizada no interior do Rio Grande do Sul. Os locais escolhidos para efetuar as amostragens
foram: ambiente externo e sala de aula com e sem circulação de pessoas, banheiro masculino e feminino e
cozinha. As coletas foram/ serão realizadas em triplicatas, utilizando o ágar Sabouraud para o crescimento
de fungos e o ágar Sangue utilizado para isolamento de microrganismos, principalmente bactérias. Cada
placa de Petri contendo meio de cultura foi deixada aberta durante quinze minutos em cada local citado,
depois levadas com caixa de isopor refrigerada até o Laboratório de Microscopia Didático, da Universidade
do Vale do Taquari- Univates. As placas foram incubadas em estufa a 25 °C/5 dias, para o crescimento de
fungos e a 36 °C/ 48 horas, para bactérias. Em seguida, foi realizado o isolamento dos fungos, consistindo na
obtenção de uma cultura pura com o auxílio de uma alça bacteriológica, fazendo estrias sucessivas nas placas
com ágar. Para a sua identificação empregamos a técnica do microcultivo e da visualização microscópica e
macroscópica das estruturas. Para as bactérias utilizou-se a mesma técnica de isolamento, mas em placas de
ágar padrão para contagem (PCA). Atualmente estão sendo efetuadas a coloração de Gram e futuramente
testes bioquímicos para a identificação de bactérias. Até o momento foi realizada a coleta do período quente
(dezembro de 2018), a próxima coleta, referente ao período frio, será efetuada neste ano, em maio. A
amostragem fúngica do verão apresentou 166 UFC, destacando o local “ambiente externo” com o maior
número de fungos (54 UFC) e tendo como área de menor quantidade o “banheiro masculino” (7 UFC). Os
gêneros prevalentes são: Penicillium, Aspergillus e Fusarium. Quanto a presença de bactérias no ar obteve-se
110 UFC. O local que mais apresentou esses microrganismos foi a “sala de aula com pessoas circulando” (23
UFC). E novamente o “banheiro masculino” apresentou a menor contagem bacteriana (8 UFC). Executando
a relação I/E (quantidade de fungos no ambiente interno/ fungos no ambiente externo) os locais avaliados
obtiveram valores abaixo de 1,5 apresentando, portanto, normalidade. Porém, esses locais apresentaram
fungos toxigênicos e patogênicos. Frente aos resultados obtidos, a presença de fungos patogênicos pode
representar um problema para a saúde dos seus frequentadores.
Palavras-chave: Fungos. Bactérias. Ambiente escolar.
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Biodigestão anaeróbia de resíduos gerados em um
frigorífico de peixes do Vale do Taquari/RS

Resumo: No processo de filetagem executado nos frigoríficos de peixe, estima-se que apenas de 30% a 50%
do animal é aproveitado, segundo relatório da Food and Agriculture Organization of the United States - FAO,
(2014). Desta forma, grandes quantidades de resíduos necessitam destinação, e na maioria das vezes são
encaminhados para a compostagem. Com base nisto, este estudo teve como objetivo quantificar o rendimento
de biogás do resíduo de peixe gerado em frigorífico da região através de ensaio de biodigestão anaeróbia
em escala laboratorial, realizado no Laboratório de Biorreatores localizado no TECNOVATES - Univates.
Seguindo as premissas da normativa VDI 4630 (2006), foram testados separadamente a carcaça de peixe
(Ca), as vísceras (Vi) e ambas juntas (CV), todas combinadas com um digestato previamente aclimatado. Após
a coleta no frigorífico, parte dos peixes foram abertos e separados a carcaça das vísceras, enquanto outra
parte manteve-se na forma original. Todos foram triturados em liquidificador industrial para a execução de
triplicatas de cada material. A produção de biogás foi testada em temperatura mesofílica, aproximadamente
37 ºC, em reatores de 1 L, no Sistema Automatizado de Medição de Biogás (SAMB) já descrito em Konrad et
al. (2016). A produção de biogás média final dos reatores foi de 1.074,89 mL/gSV para Ca, 1.384,21 mL/gSV
para Vi e 1.251,92 mL/gSV para CV. Contendo 59,08%, 60,95%, 59,15% de metano, respectivamente. Desta
forma, o potencial bioquímico de metano (PBM) das biomassas foi de 649,59 mL/gSV para Ca, 858,85 mL/
gSV para Vi e 755,08 mL/gSV para CV. No estudo de Nges et al. (2012) o PBM encontrado foi de 828 mL/gSV
de resíduo de peixe após tratamento enzimático de extração do óleo, indicando proximidade com o resultado
encontrado no presente estudo. Assim, evidencia-se que tais resíduos apresentam grande potencial para
aproveitamento energético, aliando a solução ambiental para um resíduo de grande potencial poluidor
com o ganho econômico quando utilizado o biogás para aproveitamento energético. A triplicata de vísceras
apresentou melhor desempenho, entretanto o mesmo foi semelhante à triplicata CV. Constata-se, desta
forma, que não há necessidade de separar vísceras e carcaça, facilitando o processo de inserção do material
no reator anaeróbio.
Palavras-chave: Geração de biogás. Peixe. Metano.
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Sustentabilidade em propriedades produtoras de leite:
modelagem matemática no Ensino Médio

Resumo: Este trabalho integra o Grupo de Pesquisa Sustentabilidade em Propriedades Produtoras de Leite
no Vale do Taquari - RS. A pesquisa contempla 124 propriedades dos 36 municípios do Vale do Taquari (VT).
A população regional é formada predominantemente pelas etnias de origem alemã, italiana e açoriana e
tem economia voltada à produção de alimentos, sendo que 80% da sua atividade produtiva gira em torno do
agronegócio. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2011), estima-se a produção
de um milhão de litros de leite/dia (12,5% da produção do RS), envolvendo nove mil famílias. Este estudo
tem como objetivo, por meio de metodologia própria e validada, verificar a perspectiva de sustentabilidade,
fazendo uso de um tripé (Triple Bottom Line), que avalia as esferas econômica, social e ambiental e, desta
forma, identificar a forma de gestão das propriedades. Para tanto, a metodologia faz uso de questionários
socioeconômicos, de qualidade de vida e levantamento fitossociológico, além de artigos, dissertações e
teses desenvolvidos pelo grupo. A coleta de dados está sendo realizada em propriedades produtoras de
leite vinculadas à pesquisa, sendo 1 (uma) em cada um dos municípios que compõem o VT, selecionada
aleatoriamente. Como resultado parcial, a proporção de questionários realizados sobre o total de pesquisas
se encontra em: socioeconômico: 27/36; qualidade de vida: 27/36 e fitossociológico: 28/63. Estes dados
são trabalhados em planilha eletrônica e posteriormente serão base de dados para análise. Tendo esta
base de dados quantitativos, será desenvolvida uma avaliação estatística e uma modelagem matemática,
foco do estudo da bolsa de Ensino Médio (PIBIC-EM/CNPq). Neste sentido é intuito, desde o início da bolsa
em janeiro, aperfeiçoar os conhecimentos da bolsista no que tange ao cruzamento de dados estatísticos,
além de desenvolver modelos matemáticos a partir destes resultados, o que se justifica pelo objetivo de
usabilidade dos resultados pelos produtores. Espera-se fornecer subsídios que possibilitem identificar pontos
que demandem melhorias ou correções, em relação à produção leiteira e outras atividades realizadas na
propriedade, medindo os componentes mais relevantes, visando a eficiência e o desenvolvimento sustentável,
com propósito de auxiliar na tomada de decisões.
Palavras-chave: Gestão. Produção. Modelagem Matemática. Desenvolvimento Sustentável.
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Propriedades produtoras de leite no vale do Taquari/
RS: análise da gestão por meio de indicadores

Resumo: Localizado na região central do Rio Grande do Sul - RS, o Vale do Taquari (VT) é composto por 36
municípios que ocupam uma área de 4.826,7 km² (1,79% da área do estado). A população regional é formada
predominantemente pelas etnias de origem alemã, italiana e açoriana e tem economia voltada à produção de
alimentos, sendo que 80% da sua atividade produtiva gira em torno do agronegócio. A região produz cerca de
um milhão de litros de leite por dia, atividade econômica que envolve cerca de nove mil famílias, fortalecendo
a indústria local de alimentos e proporcionando a manutenção da população no meio rural. Neste contexto,
este estudo tem como objetivo caracterizar a gestão de propriedades que produzem leite no VT por meio de
indicadores. A presente pesquisa valeu-se de indicadores desenvolvidos e validados pelo Grupo de Pesquisa
Sustentabilidade em Propriedades Produtoras de Leite no Vale do Taquari - RS, liderado por C. Rempel e C.
Haetinger, na Univates. Estes permitem verificar a perspectiva de sustentabilidade fazendo uso de um tripé
(Triple Bottom Line) que avalia as esferas econômica, social e ambiental. Nesta linha de pesquisa, o grupo
desenvolveu um estudo piloto em 45 propriedades que constatou a não utilização de indicadores de gestão
em propriedades rurais leiteiras no VT. Atualmente, está sendo realizado um diagnóstico em um conjunto de
124 propriedades, por meio de 23 indicadores de sustentabilidade, integrantes do Sistema de Indicadores
para Avaliação da Sustentabilidade de Propriedades Produtoras de Leite. A coleta de dados está sendo
realizada por meio de questionários socioeconômicos, de qualidade de vida e estudo fitossociológico com os
produtores rurais vinculados ao projeto. No que tange ao socioeconômico, selecionou-se, aleatoriamente, 1
(uma) propriedade em cada um dos 36 municípios que compõem o VT. Como resultado parcial, a proporção
de questionários realizados sobre o total de pesquisas se encontra em: Socioeconômico: 27/36; Qualidade
de Vida: 27/36 e Fitossociológico: 28/63. Estes dados são tabulados e tratados em planilha eletrônica e
posteriormente serão base de dados para análise comparativa com os estudos anteriores desenvolvidos
pelo projeto, assim como a caracterização da gestão das propriedades produtoras de leite; mensuração da
sustentabilidade das atividades e práticas de manejo na produção leiteira. Estas análises têm como objetivo
subsidiar a proposição de ações de melhoria para cada propriedade do projeto estudada, apoiar a tomada
de decisões quanto às ações de melhoria necessárias e como resultado final, contribuir para o processo de
melhoria dos índices de sustentabilidade dos produtores de leite do VT - RS.
Palavras-chave: Gestão. Propriedades. Leite. Indicadores. Sustentabilidade.
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β-galactosidase imobilizada em colágeno aplicada no
processo de hidrólise da lactose

Resumo: A enzima β-galactosidase é responsável pela hidrólise da lactose presente no leite e nos derivados
lácteos e tem sido cada vez mais utilizada na indústria de laticínios. Porém o uso desta proteína é limitado
devido ao seu custo elevado e sua recuperação não viável economicamente após a aplicação. O processo
de imobilização de enzimas vem sendo empregado para superar essas limitações, uma vez que permite
estabilizar a estrutura da enzima e, consequentemente, sua atividade catalítica por meio de uma ligação
entre a enzima e um material sólido. Sendo assim, este estudo teve como objetivo avaliar as características
catalíticas e a estabilidade operacional da enzima β-galactosidase tetramérica de Kluyveromyces lactis
imobilizada em colágeno. O suporte foi submetido a quatro diferentes tratamentos, utilizando alumínio,
glutaraldeído, ácido acético ou uma combinação das modificações com alumínio e glutaraldeído. Avaliou-se o
efeito de diferentes cargas de enzima (10 a 200 mg de proteína/g de suporte) nos parâmetros de rendimento e
eficiência da imobilização. Os quatro suportes modificados e a enzima nas formas solúvel e imobilizada foram
estruturalmente estudados por meio de análises termogravimétricas, de calorimetria exploratória diferencial
e de espectroscopia de infravermelho. A enzima imobilizada foi aplicada na hidrólise da lactose presente no
leite e no soro de queijo por meio de processos em batelada e contínuo em reator de coluna de leito fixo.
Verificou-se que não houve redução significativa (p<0,05) nos rendimentos de imobilização para todos os
derivados e cargas de até 100 mg de proteína/g de suporte, com rendimentos de aproximadamente 70%. Todos
os derivados após 17 ciclos de reuso na hidrólise da lactose presente no leite e no soro de queijo atingiram
um percentual de hidrólise do açúcar de aproximadamente 50%, utilizando o processo em batelada. Já para
a hidrólise em reator de coluna de leito fixo, percentuais de mais de 50% de hidrólise foram obtidos mesmo
após 48 h de operação. A β-galactosidase de K. lactis imobilizada em colágeno manteve suas características
catalíticas e apresentou boa estabilidade operacional nos processos de hidrólise, principalmente no processo
contínuo em reator de leito fixo.
Palavras-chave: Glutaraldeído. Reator de leito fixo. Hidrólise da lactose.
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Diferenças de gênero no contingente migratório
haitiano no Vale do Taquari/RS

Resumo: A migração haitiana para o Vale do Taquari iniciada em 2012 era majoritariamente masculina,
informação obtida ao ter conhecimento do perfil do primeiro contingente migratório que chegou na cidade
de Encantado trazido por uma empresa frigorífica para compor o quadro de funcionários. Dos cinquentas
migrantes, apenas quatro eram mulheres. Por conta da crise econômica brasileira que atingiu o país a partir
de 2014, as empresas foram impactadas pela redução de mão de obra, situação que consequentemente
deixou de promover a vinda de migrantes para a região. Desde então, a chegada de migrantes haitianos
passa a ser mediada por membros de redes sociais, de amizade ou de parentesco, estabelecidos no Vale
do Taquari (NIETO, 2014). Neste contexto em que as redes passam a interferir na mobilização de migrantes,
o número de mulheres aumenta, algumas delas vêm ao encontro de seus companheiros estabelecidos na
região e outras sozinhas, mas em todos os casos os projetos migratórios não são individuais, estão vinculados
a interesses das famílias transnacionais. Com base nesta situação, a presente pesquisa tem como objetivo
analisar a inserção das migrantes haitianas no Vale do Taquari, evidenciando as diferenças de gênero na
migração. Este trabalho está vinculado ao Projeto de Pesquisa “Identidades Étnicas em Territórios da Bacia
Hidrográfica Taquari/Antas/RS: história, movimentações e desdobramentos socio-ambientais” do PPG em
Ambiente e Desenvolvimento, trata-se de uma pesquisa qualitativa que para sua realização utilizou-se de
procedimentos etnográficos como saídas de campo, observações, conversas dirigidas, registros fotográficos
e audiovisuais. As informações colhidas durante a pesquisa etnográfica são registradas no diário de campo.
Os dados parciais obtidos até o presente momento indicam que a migração feminina difere da masculina em
todo o processo migratório. Fenômeno que se manifesta desde a entrada ao Brasil, nas cidades de fronteiras,
onde as mulheres são mais vulneráveis a abusos, tornando suas viagens mais caras. Essa situação foi relatada
por uma das interlocutoras da pesquisa, ao informar que teve mais despesas na sua vinda para dormir em
hotéis do que as mulheres acompanhadas por seus maridos, as quais dormiam nas rodoviárias. Quando
chegam ao Vale do Taquari/RS, onde concentramos as observações, também observou-se diferenças com os
homens na obtenção de empregos, já que algumas empresas não contratavam mulheres haitianas, devido
ao risco de engravidarem (MEJÍA, CAZARROTO, 2017). Quanto a adaptação, as mulheres encontram maior
dificuldade no que diz respeito a aprendizagem da língua, pois segundo um dos interlocutores haitiano, o
desconhecimento da língua é uma questão cultural. Segundo ele, uma mulher que tem marido não precisa
saber a língua, ele fala por ela, portanto esta deficiência na comunicação evidencia um fator que limita a
possibilidade das migrantes de se mobilizarem autonomamente, como agentes dos processos migratórios na
região. Observou-se também ser frequente elas demandarem a necessidade de intérpretes nas empresas,
nas consultas médicas e nas escolas dos filhos, que em caso da ausência do marido, procuram a ajuda de
conterrâneos. O estudo possibilitou concluir que para compreensão da migração haitiana deve-se considerar
a variável de gênero, pois a experiência das mulheres difere da dos homens em todas as fases do processo
migratório, desde a decisão de migrar até o estabelecimento e vivência na sociedade de acolhida.
Palavras-chave: Haitianos. Migração. Gênero. Diferenças.
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Polifarmácia e aplicação dos critérios de beers
nos serviços de cardiologia e endocrinologia de um
ambulatório de especialidades médicas

Resumo: Este trabalho integra a pesquisa “Avaliação de Processos e Práticas Implementados na Rede de
Atenção às Pessoas com Doenças Cardiovasculares e Diabetes mellitus” realizada em 2018 pelo Grupo de
Estudos em Desenvolvimento de Sistemas de Saúde, vinculado à Univates. Nas últimas décadas o número de
idosos têm aumentado no Brasil, provocando maior incidência de doenças crônicas não transmissíveis, como
as cardiovasculares e o Diabetes mellitus tipo II. A farmacoterapia é especialmente comum nesta população,
com perfil farmacocinético e farmacodinâmico de certa singularidade, devido às patologias desenvolvidas e ao
processo de senescência celular. A complexidade dos problemas de saúde, por vezes, requer a prescrição de
cinco ou mais fármacos, caracterizando a polifarmácia. Alguns medicamentos são considerados potencialmente
inadequados para o uso em idosos (MPIs), tensionando para avaliação da segurança por meio de instrumentos
como os Critérios de Beers (CB), desenvolvidos para auxiliar na prescrição e na revisão da farmacoterapia. O
objetivo deste estudo foi verificar a prevalência do uso de MPIs, segundo os CB, por idosos atendidos nos serviços
de Cardiologia e Endocrinologia de um Ambulatório de Especialidades Médicas em 2017. Trata-se de estudo
analítico e transversal. Os dados foram coletados em prontuários eletrônicos de pacientes com 60 anos ou mais
(n=132). Analisaram-se variáveis sociodemográficas e os medicamentos prescritos foram categorizados pelos
CB, em: 1) MPIs para idosos em qualquer condição clínica; 2) MPIs para idosos que exigem precaução. A análise
estatística foi realizada no SPSS versão 25.0. A análise das variáveis sociodemográficas revelou maior frequência
de indivíduos do sexo feminino (53%; n=70), idade média de 70,24 (± 7,06) anos, de cor branca (96,2%; n=127)
e que vivem sem companheiro(a) (51,5%; n=68). A prevalência de polifarmácia foi de 67% (n=88), com média de
6,14 ± 3,1 medicamentos/prescrição, com valor mínimo igual a 1 e máximo igual a 16 fármacos. Em relação às
categorias dos CB, 61,36% (n=81) dos indivíduos utilizam medicamentos que devem ser evitados em qualquer
condição clínica e 81,06% (n=107) medicamentos que exigem precaução, sendo que 52,27% (n=69) utilizam
fármacos listados nas duas categorias. Os medicamentos mais utilizados da primeira categoria relacionam-se
ao sistema gastrointestinal, sendo o omeprazol o mais prescrito (43,2%; n=57). Os mais utilizados da segunda
categoria foram os diuréticos, sendo a furosemida o mais prescrito (34,1%; n=45). Nesse cenário, altos índices
de polifarmácia são preocupantes, uma vez que maiores são as chances de interações medicamentosas e
consequente fracasso da terapia e progressão da doença ou potencialização das doses e dos efeitos adversos.
O uso de fármacos inibidores da bomba de prótons por mais de oito semanas aumenta o risco de infecção por
Clostridium difficile, perda óssea e fraturas, além de estar relacionado com o desenvolvimento de demência.
Já o uso de diuréticos, sugerem monitoramento bioquímico específico, pois podem agravar ou desencadear a
síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético e hiponatremia. Assim, uma maior divulgação da
farmacologia clínica do idoso é necessária. Os protocolos e diretrizes para o manejo das doenças crônicas mais
prevalentes devem contemplar, além das indicações de tratamento, recomendações sobre situações onde a
desprescrição pode ser adotada.
Palavras-chave: Idosos. Polifarmácia. Critérios de Beers.
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Inclusão escolar e processos de normalização

Resumo: O resumo produzido foi baseado na pesquisa intitulada Inclusão escolar: um itinerário de formação
docente, aprovada pelo edital 01/2017-ARD/FAPERGS, sendo ela vinculada ao Grupo de Pesquisa Currículo,
Espaço, Movimento (CEM), cadastrado no Diretório de Pesquisa do CNPq. Inicialmente, o processo de
inclusão escolar emergiu através de uma organização cultural construída a partir de um olhar voltado para a
deficiência e está fadado a conduzir os sujeitos a classificações. Percebe-se uma necessidade de enquadrar
tudo dentro de uma normalidade, produzindo um viés social normalizador. Esses processos fazem parte do
ambiente escolar, sendo importante a problematização desse viés normativo para que os indivíduos que ali
se encontram possam olhar para as diferenças de forma a produzir menos julgamentos. Isso vem se tornando
um desafio para quem frequenta o ambiente escolar, pois essa perspectiva tem provocado diversas mudanças
na sociedade contemporânea e, com isso, reorganizando a ideia do que é a inclusão. Sendo ela, dentro do
espaço escolar, um processo que proporciona um repensar na proposta educacional, entende-se que deve
ocorrer mudanças no modo de olhar para o currículo e para o universo escolar, a fim de proporcionar para
os sujeitos uma aprendizagem de qualidade que acompanha o desenvolvimento do aluno. Consideramos
fundamental que esses educadores acompanhem tais mudanças e que encontrem, juntamente com a
escola, família e comunidade, novas formas para trabalhar numa perspectiva inclusiva. Segundo Lockmann
(2013, p.129) “A inclusão possibilitou um exercício de aproximação e conhecimento daqueles sujeitos que
anteriormente eram afastados, segregados ou excluídos do convívio social”. Com isso, modificamos o papel
da escola na vida dos sujeitos, apresentando-a como um local acolhedor, comprometido com a diversidade e
a diferença. O objetivo deste estudo é compreender quais são as experiências vivenciadas pelos professores
de Lajeado/RS, com relação aos processos de Inclusão Escolar. O estudo é de abordagem qualitativa e nele se
analisou o Índice de desenvolvimento de educação básica (IDEB) de 10 escolas públicas, sendo selecionadas 5
escolas de maior IDEB e 5 escolas de menor IDEB no município. Em três escolas foi aplicado um questionário
aos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em que eles foram convidados a refletir sobre
quem são seus alunos considerados “incluídos” e quais experiências tiveram ao longo de sua trajetória como
educadores com relação à inclusão. Após vistar as escolas e analisar os questionários, emergiram algumas
questões. Para esta comunicação escolheu-se destacar a que se refere à associação da inclusão com a
deficiência. Praticamente em todos os questionários os docentes trouxeram alguma patologia associada aos
processos inclusivos. Esse discurso vem de uma construção social que se naturalizou ao longo dos tempos,
sendo necessário promover reflexões sobre essa temática para que ocorra a problematização dos princípios
normalizadores. A continuidade do estudo poderá trazer outras nuances ao debate, ampliando as discussões
já realizadas até o momento.
Palavras-chave: Inclusão. Deficiência. Escola
Referências: LOCKMANN, Kamila. Medicina e inclusão escolar: estratégias biopolíticas de gerenciamento do
risco. In FABRIS, Eli Terezinha Henn.; KLEIN, Rejane Ramos.Inclusão e Biopolítica. Belo Horizonte: Autêntica,
2013. p.129-146.
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Citocinas inflamatórias liberadas por macrófagos
tratados com um inibidor de jak3

Resumo: A via de sinalização JAK (Janus associated kinases) possui dentro de sua família quatro quinases de
tirosina: JAK1, JAK2, JAK3 e tirosina quinase 2 (TYK2). A JAK3 está associada a diversas patologias inflamatórias
e autoimunes, sendo uma delas a Artrite Reumatoide, a qual possui um processo patológico relacionado a
ativação anormal do sistema imunológico, a qual leva a destruição das articulações do corpo. Com o aumento
do número de pessoas afetadas, foram realizados vários avanços em conhecimentos dos mecanismos
fisiopatológicos da doença, para o desenvolvimento de novos fármacos. Os medicamentos já existentes ainda
são agressivos para o indivíduo a longo prazo, apresentando efeitos colaterais importantes. Recentemente,
os inibidores das JAKs, tem se destacado como estratégia terapêutica direcionada ao tratamento de diversas
disfunções. Um dos exemplos utilizados no tratamento da AR é o tofacitinibe, uma droga relativamente nova
com seletividade para JAK e é usado quando ocorre uma falha terapêutica nas drogas que modificam o curso
da doença, como o anti-TNF. Apesar de sua seletividade, também possui efeitos indesejados para longos
períodos. Sendo assim, há a necessidade de desenvolvimento de fármacos capazes de modificar o curso da
doença e que apresentem efeitos colaterais mais brandos ou inexistentes. Baseado nisso, o objetivo deste
estudo é investigar o perfil de citocinas inflamatórias liberadas por linhagem de macrófagos RAW 264.7,
estimulados com LPS (lipopolissacarídeo), quando submetidas ao tratamento com um inibidor seletivo de
JAK3 nas concentrações de 10, 1 e 0,1 µM. Para a realização deste estudo foi utilizada a técnica do MTT, para
verificar a viabilidade celular e obter a melhor dose para inibição da produção de citocinas. E, ainda, serão
analisados a detecção da variação de citocinas liberadas pelo teste de ELISA (Enzyme Linked ImmunonoSorbent
Assay), e a expressão proteica através do Western Blotting. Os resultados obtidos até o momento, obtidos
pelo ensaio de citotoxicidade, mostram que as concentrações de 1 e 0,1 µM do composto não apresentaram
interferência na viabilidade celular, independente da presença ou ausência de LPS. A partir desses resultados,
os próximos passos serão os ensaios de Western Blotting e ELISA com as concentrações obtidas pelo ensaio de
MTT. Como resultado, espera-se que a utilização de um inibidor de JAK3 diminua a liberação de interleucina
6 e TNF, citocinas pró-inflamatórias expressa em processos crônicos como a AR.
Palavras-chave: Inibidores de Janus Quinases. Janus Quinase 3. Artrite Reumatoide. Inflamação. Citocinas.
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Intervenções comunitárias de universitários com
audiovisuais: abordagens ambientais

Resumo: Tendo como desafio ampliar as relações da universidade com a comunidade, as disciplinas
curriculares passaram a incluir atividades que propõem o protagonismo dos alunos em ações comunitárias.
Na Oficina de Jornalismo em Comunidades, após um aprofundamento teórico sobre as diferentes formas
de atuação do jornalista nas comunidades, os alunos foram convidados a realizar uma intervenção como
mediadores na construção de processos informativos com a apropriação das tecnologias de mídia. Definiuse a linguagem audiovisual e o tema ambiental para a ação de comunicação comunitária. Sortearam-se
quatro temas ambientais: terra, água, fogo e ar. Cada equipe de alunos da disciplina poderia escolher um
grupo comunitário onde realizaria a mediação. E cada grupo comunitário definiria a forma de abordagem
do elemento no audiovisual. Problematiza-se como se dinamizaram as intervenções nos diferentes grupos
sociais? Que aproximações e distanciamentos apresentam os modos de fazer que emergiram? Como se
caracterizam as abordagens dadas aos temas ambientais? O objetivo do estudo é analisar dinâmicas, modos
de fazer e abordagens dos temas pelos grupos comunitários no processo de produção de audiovisuais
realizado por meio de intervenções sociais de alunos da disciplina de Oficina de Jornalismo em Comunidades,
do curso de Jornalismo da Universidade do Vale do Taquari (Univates). Trata-se de um estudo exploratório,
descritivo, guiado pela pesquisa de cunho intervencionista e qualitativa, que envolveu 21 alunos de Jornalismo
da Univates e quatro grupos sociais: professores de uma escola pública de Taquari, crianças atendidas por
programas assistenciais no município de Lajeado, migrantes haitianos que vivem em Estrela e artistas de rua
que atuavam nas sinaleiras de Lajeado. Compõem a análise dos dados os relatos produzidos pelos alunos
durante as intervenções e os filmes produzidos pelos grupos sociais. Portanto, a pesquisa envolve estudo
bibliográfico, de campo e documental. Como resultados produziram-se quatro audiovisuais por meio de
metodologias colaborativas, que provocaram a apropriação das tecnologias de mídia por grupos sociais
diversos: professores, crianças, artistas de rua e migrantes. Cada um demonstrou especificidades ao longo
do fazer midiático, assim como os vídeos apresentaram perspectivas variadas sobre os quatro elementos. As
crianças acolheram a dramatização na abordagem sobre o problema das águas contaminadas, os haitianos
relataram a adaptação em terras brasileiras, os malabaristas refletiram sobre sua relação intrínseca com o ar
na sua arte e no local de trabalho, enquanto as professoras optaram por abordar a necessidade dos cuidados
com o fogo em projeto escolar, que foi o tema do documentário.
Palavras-chave: Intervenção. Audiovisuais. Universitários. Comunidades. Ambiental.
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A representação do olhar da criança sobre a
investigação

Resumo: O presente estudo decorre de um projeto de pesquisa intitulado “A Representação do Olhar da Criança
Sobre a Investigação”, desenvolvido na Universidade do Vale do Taquari - Univates/RS, com o apoio da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul - FAPERGS. Teve como objetivo aprimorar a prática investigativa
nas crianças da Educação Infantil e dos Anos Iniciais através das representações de seus olhares sobre a investigação.
Consideramos como investigação uma atitude cotidiana, tanto para as crianças quanto para os adultos e que
envolve a experimentação e a manipulação de diferentes materiais através da observação constante e atenta.
Para que a prática investigativa nas crianças seja desenvolvida, é de fundamental importância que os professores
oportunizem a elas situações de aprendizagem que lhes permitam aguçar as suas curiosidades, seus interesses
e necessidades, permitindo-as serem protagonistas de suas aprendizagens. Nesse sentido, apresentamos a
metodologia utilizada no campo da pesquisa para responder ao objetivo proposto. A pesquisa seguiu a abordagem
qualitativa, fundamentada nos estudos de Bogdan e Biklen (1994), os quais, afirmam que o investigador nessa
abordagem preocupa-se com o sentido que o participante dá às coisas relativas à sua própria vida. O campo da
pesquisa foram duas escolas municipais da cidade de Lajeado/RS, uma de Educação Infantil e outra do Ensino
Fundamental. Destaca-se que nesse locus foram investigadas uma turma da Pré-escola e outra do segundo ano
do Ensino Fundamental. Para a coleta dos dados, utilizou-se de 5 situações de aprendizagem com a duração de
45 minutos cada uma delas. Entre elas destacamos, as rodas de conversa, os ensaios com a fotografia, desenhos
e a escrita criativa. As rodas de conversa com as crianças, envolveram questionamentos a respeito de podermos
ou não considerar todas as pessoas como cientistas e onde podemos encontrar no nosso dia a dia espaços para
a investigação, entre outros. Destaca-se aqui, que o espaço é considerado um ambiente de aprendizagem. Já os
ensaios com a fotografia, proporcionaram o exercício da percepção do olhar das crianças. E os desenhos e a escrita
criativa, buscaram mostrar a representação do olhar das crianças sobre as suas investigações. Para a realização
das situações de aprendizagem nas escolas, foi firmada a autorização através do Termo de Anuência assinado
pela Secretaria de Educação do município e pelo diretor de cada escola. Já os Termos de Consentimento Livre e
Esclarecido - TCLE, autorizando a participação das crianças na pesquisa, foi assinado pelas famílias. No caso do
TCLE, embora as famílias tenham dado a sua permissão, as crianças também foram consultadas e deram o seu
consentimento através da manifestação oral, de acordo com o que se propõe a ética no trabalho na pesquisa com
crianças. Para a análise dos dados, buscou-se uma aproximação com a técnica da Análise de Conteúdo proposta por
Bardin (2012). Como resultado parcial, observou-se que as crianças investigam o tempo todo e assim, observando
e experimentando o mundo ao seu redor, vão se desenvolvendo. Neste sentido, as ações oportunizadas às mesmas
na pesquisa, afirmaram o quanto é importante darmos vez e voz a elas e o quanto a escuta atenta do professor é
fundamental para sabermos o que as crianças têm a nos dizer a respeito da vida.
Palavras-chave: Investigação. Educação Infantil. Anos Iniciais. Prática Investigativa.
Referências: BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2012.
BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos
métodos. Porto: Porto Editora, 1994.
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Álgebra nos anos iniciais do ensino fundamental por
meio da investigação matemática

Resumo: Uma das ações da pesquisa intitulada “Ciências Exatas da Escola Básica ao Ensino Superior”, é a
problematização do ensino de álgebra com professores e alunos dos anos iniciais do ensino fundamental.
Desta forma, foram propostas atividades algébricas usando a Investigação Matemática para desenvolver
a criatividade e o pensamento matemático dos alunos. Esta metodologia, segundo Lamonato e Passos
(2011), está associada à ideia de procurar, questionar, querer saber. Nesta perspectiva, proporcionam-se
aos estudantes questões abertas para que, em pequenos grupos, sejam formuladas diferentes conjecturas
e estratégias de resolução. A Investigação Matemática, de acordo com Ponte, Brocardo e Oliveira (2009),
contempla quatro momentos: o reconhecimento da situação e a sua exploração; o processo de formulação
de conjecturas (hipóteses); a efetivação de testes e o aprimoramento das estratégias elaboradas; à
socialização dos resultados encontrados. Diante deste contexto, o objetivo deste trabalho é analisar as
implicações do uso de atividades investigativas para o ensino de conteúdos algébricos nos anos iniciais
do ensino fundamental. Assim, esta pesquisa de abordagem qualitativa, iniciou com a análise de estudos
acadêmicos (teses, dissertações, artigos publicados em revistas indexadas) sobre o ensino de Álgebra e
o uso de atividades investigativas. Concomitantemente, o grupo de pesquisadores e bolsistas elaborou
tais atividades a serem desenvolvidas neste nível de escolaridade. Após a elaboração, o grupo foi até três
escolas municipais onde foram exploradas atividades investigativas em turmas dos anos iniciais, envolvendo
conceitos algébricos. No decorrer destes momentos, o professor titular da turma permaneceu na sala
observando e auxiliando o grupo de pesquisadores. Destaca-se que ocorreram observações e filmagens
durante o desenvolvimento das atividades para identificar as reações dos alunos, suas dificuldades e
formas/estratégias de resolução. Também foram realizadas entrevistas com os professores e alguns alunos,
para identificar as percepções, dificuldades e a produtividade das questões propostas. A análise preliminar
do material de pesquisa mostrou que as atividades foram desafiantes aos alunos o que os motivou a
elaborarem suas resoluções de forma criativa. Ademais, observou-se que os alunos utilizaram diferentes
estratégias e conjecturas para a resolução de atividades investigativas. O trabalho em grupo, também foi
importante, pois permitiu a interação constante entre os alunos o que possibilitou a emergência destas
diferentes conjecturas. Os professores titulares das turmas ficaram surpresos com a receptividade e
criatividade dos alunos, no que tange a elaboração das resoluções, bem como com a possibilidade do
ensino de conceitos algébricos já nos anos iniciais do ensino fundamental.
Palavras-chave: Investigação matemática. Ensino de álgebra. Anos iniciais do ensino fundamental.
Referências: LAMONATO, M.; PASSOS, C. L. B.; Discutindo resolução de problemas e exploração-investigação
matemática: reflexões para o ensino de matemática. Zetetiké, FE/Unicamp - v. 19, n. 36 - jul/dez 2011.
PONTE, J.. P. da; BROCARDO, J.; OLIVEIRA, H.. Investigações matemática na sala de aula. Belo Horizonte:
Autêntica, 2009.
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Ensino de geometria nos anos iniciais do Ensino
Fundamental: um estudo de inspiração etnomatemática

Resumo: O presente trabalho é parte de um projeto maior, desenvolvido na Universidade do Vale do Taquari Univates e conta com auxílio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Dele
participam pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação da Univates e professores da escola básica
vinculados a uma secretaria municipal de educação do Vale do Taquari. A investigação também conta com a
participação de pesquisadores vinculados à Universidade de Pisa, Itália. A premissa da investigação consiste
em pesquisar com a escola, ou seja, a partir de demandas da comunidade escolar, com a efetiva participação de
docentes e equipes gestoras. O objetivo principal consiste em analisar possibilidades e limitações de práticas
pedagógicas nos anos iniciais do ensino fundamental centradas em geometria e considerando a cultura
dos estudantes. A investigação tem como referencial teórico-metodológico o campo da etnomatemática,
conforme descrito por Knijnik et al (2013) e, nessa ótica, as noções de jogos de linguagem, semelhanças
de família, uso, gramática e racionalidades são centrais. A proposta iniciou com a formação de grupos de
estudos com professores da escola básica, pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação e análise
das questões vinculadas às culturas dos estudantes. Ato contínuo, em 2019, serão realizadas as primeiras
intervenções pedagógicas em duas turmas, de terceiro e quarto anos, de uma escola situada em Estrela, RS,
com foco na problematização de moradias que emergem nas distintas culturas. Nesse sentido, a hipótese
é de que os estudantes farão uso de distintos jogos de linguagem matemáticos não escolares no exame de
tais construções. Também vislumbra-se a possibilidade de examinar as semelhanças de família entre tais
jogos e aqueles usualmente presentes na matemática escolar. Os materiais de pesquisa serão compostos
por diários de campo das professoras, material escrito e produzido pelos estudantes e filmagens das aulas. A
análise se dará por meio da Análise Textual Discursiva (ATD) na perspectiva de Moraes e Galiazzi (2016). Ao
final da investigação, visa-se promover referenciais teórico-metodológicos que permitam a problematização
de questões vinculadas ao campo da etnomatemática, sobretudo à cultura dos estudantes e ao ensino da
geometria bem como a disseminação da ideia de formar grupos de estudos envolvendo professores da escola
Básica, pesquisadores, alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da Univates. Ademais, os resultados
da investigação serão relacionados com os obtidos pelos pesquisadores da Universidade de Pisa, sem a
intenção de fazer comparações no sentido epistemológico ou cultural.
Palavras-chave: Investigação. Matemática. Escola básica.
Referências: KNIJNIK, Gelsa et al. Etnomatemática em movimento. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise Textual Discursiva: processo constitutivo de ... Cadernos de Pesquisa,
São Paulo, v.46, n.162, p. 966-982, out./dez. 2016.
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Growth of brazilian endogenous lactic acid bacteria in
dairy by-products

Resumo: Lactic acid bacteria (LAB) are microorganisms widely applied in the food industry as fermentation
agents for vegetable, meat and dairy products. Whether they are used as starter or non-starter cultures, LAB
are prone to standardization of processes, and also to contribute to sensory quality, nutritional value and
inocuity that results in the extension of shelf life. Endogenous bacteria are specific to a location, and since
they provide particular characteristics, they are assessed in the production of typical products. Cheese whey
(CW) is the main by-product from the dairy industry, and it is released in the step of milk coagulation. This
material retains about 55% of milk’s contents, corresponding to mostly lactose, mineral salts and proteins.
One well-established reuse for CW is the ricotta production, in which ricotta whey (RW) is released. This
material contains 60% of CW’s compounds, specially lactose. Both of these by-products have high organic
loads, which could represent a threat if they are discarded inappropriately. In this sense, the aim of this work
is to evaluate the ability of an endogenous strain of LAB Lactobacillus paracasei ATR6 to grow in CW and in RW
both statically and in agitated regime, using skimmed milk as a positive control. Static incubation was carried
out at 37 °C in bacteriological incubator and agitated incubation was carried out in the same temperature in
orbital agitation incubator (shaker) at 250 rpm. In this way, six different combinations of media and incubation
system were analyzed: milk, cheese whey and ricotta whey in static incubator (samples MI, CWI and RWI);
and the same media but in shaker (MS, CWS and RWS). In order to analyze the ability of Lb. paracasei ATR6
to grow in each above-mentioned media, cell growth was assessed periodically by the drop-plate technique.
The consumption of lactose throughout incubation was measured by the dinitrosalicylic acid method. Lastly,
pH variation was measured using an electronic pHmeter. For the statistical analysis of the data, Analysis of
Variance (ANOVA) was applied followed by Tukey’s multiple comparison test, using BioEstat 5.0 software.
The growth of endogenous Lb. paracasei ATR6 showed no statistical difference (p ≤ 0.05) between media or
incubation system. Growth profiles on milk, cheese whey and ricotta whey are similar. For the pH variation
between the tested media, statistical analysis shows that throughout time, there are differences (p ≤ 0.05)
in pH values depending on media and agitation, and after 48h the lowest values belong to CWI, CWS and
RWI. However, ∆pH (initial - final) were higher for MI, MS, CWI and CWS, reaching 2.72, 2.69, 2.79 and 2.67,
respectively, while RWI and RWS samples achieved ∆pH of 1.86 and 1.53, respectively. Lactose consumption
profiles were different among the media tested; final concentration of lactose was similar for MI, MS, CWI
and CWS, but significantly smaller for RW samples (p ≤ 0.05). In this sense, it is possible to conclude that
CW and RW are adequate culture media for the growth of endogenous Lb. paracasei ATR6. Even if the latter
displays less potential in pH variation and lactose consumption, cell viability in both media is similar (p ≤ 0.05)
to those obtained in control.
Palavras-chave: Lactic acid bacteria. Growth. By-products. Cheese whey. Ricotta whey.
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Reserva legal e área de preservação permanente de
propriedades rurais produtoras de leite do Vale do
Taquari/RS

Resumo: Agricultura familiar é o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários rurais, tendo, como mão
de obra, essencialmente, o núcleo familiar. Ao mesmo tempo em que produzem, também consomem parte de
sua produção. Para produzir, muitas vezes, os agricultores necessitam desmatar partes de suas terras. Segundo o
Novo Código Florestal Federal- NCFF, a Área de Preservação Permanente (APP) é uma área protegida, coberta ou
não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar
das populações humanas. A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em APP somente poderão ocorrer
em casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental. A Reserva Legal (RL) é a área
destinada à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas. O NCFF possibilita
o uso da RL desde que haja o manejo sustentável, e, incluir as APP no cálculo da porcentagem para fins de
composição da mesma. Segundo o NCFF, a faixa de preservação varia conforme a largura do recurso hídrico,
podendo ser de dois tipos: a) nascentes, a faixa de preservação é um raio de 50m no seu entorno; b) rios, riachos
e córregos de 10m de largura, a faixa é de 30m em cada margem, de 10m a 50m, 50m em cada margem, de
50m a 200m, 100m em cada margem, de 200m a 600m, 200m em cada margem, superior a 600m, 500m em
cada margem. O objetivo deste trabalho é determinar o uso e cobertura das APP de propriedades rurais do Vale
do Taquari/RS (VT) e verificar a existência de 20% de vegetação nativa para averbação à RL. Foram avaliadas
111 propriedades rurais do VT que possuem APP e Cadastro ambiental rural (CAR). Estas foram indicadas pela
Secretaria Municipal de Agricultura ou Meio Ambiente ou Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
(EMATER) de cada município. Para o estudo, foram utilizados GPS e imagens do satélite para traçar os limites
e obter as áreas das diferentes classes de uso da terra dentro da propriedade. Foi feita a transferência desses
dados para o computador, sendo os mapas desenhados no AutoCAD® onde os polígonos foram sobrepostos,
observando a localização das áreas de uso conflitantes nas APP, gerando assim, mapas temáticos. Os dados foram
tabulados em planilhas de cálculo Excel® a fim de relacionar com os valores de produtividade de cada produtor
rural. Foram verificados se os quesitos legais estão sendo respeitados. Os resultados demonstram que 60,4%
das propriedades possuem 20% ou mais de vegetação nativa para compor a RL. Já nas APP, apenas 0,9% está de
acordo com o NCFF. Há, nas 111 propriedades analisadas 280,1 ha de APP. O uso e coberta nas APP demonstram
que 38,0% das mesmas estão cobertas por Floresta Nativa; pastagens ocupam 32,7 % das APP; cultivos agrícolas
perfazem 16,3% sendo milho (71,3%), hortifruti (8,8%), culturas anuais (4,9%), cana-de-açúcar (4,4%), ervamate (3,4%), fumo (2,7%), soja (2,5%), frutíferas (1,3%), mandioca (0,4%) e ervilha (0,4%) os principais produtos
cultivados; floresta exótica ocupa 5,4% das APP; benfeitorias 3,8%; açudes 3,5% e solo exposto 0,3%. Conclui-se
que a maioria (60,36%) propriedades rurais produtoras de leite do VT estão atendendo aos parâmetros do NCFF
em âmbito de RL. Já enquanto as APP não estão com cobertura vegetal nativa, conforme previsto pelo NCFF
sendo estas utilizadas para fins antrópicos.
Palavras-chave: Legislação ambiental. Agricultura familiar. Produtores Rurais
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Desenvolvendo a compreensão leitora: um estudo sobre
estratégias de ensino utilizadas por professores de
Ensino Fundamental

Resumo: Este estudo, oriundo do projeto de pesquisa “Desenvolvimento de estratégias de compreensão
leitora no ensino fundamental: uma proposta a partir da utilização de metodologias ativas de ensino e de
objetos digitais de aprendizagem”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande
do Sul (FAPERGS), justifica-se a partir do contexto atual de ensino da leitura. É perceptível que nas escolas
a leitura é tratada como um processo de decodificação de palavras, e, dessa forma, a gramática acaba por
receber grande foco no ensino, enquanto que a compreensão é concebida como uma habilidade que o aluno
adquire de forma automática no processo de alfabetização. Tendo como base os pressupostos teóricos,
fundamentados pela Psicolinguística, de autores como Solé (1998), Kato (2007) e Morais (2013), ensinar a
leitura trata-se, também, de orientar o aluno a avaliar o que compreende ou não e quais os percursos que
podem ser tomados para que, assim, seja possível a produção de sentido. Em função disso, a ação aqui
apresentada objetivou compreender de que maneira os professores têm trabalhado a leitura em sala de aula,
isto é, identificar quais os meios utilizados para auxiliar seus alunos no desenvolvimento de habilidades de
compreensão. Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada a oficina “Um click na leitura”, ministrada
por uma professora do Curso de Letras de uma Instituição Superior de Ensino, em uma Escola Municipal de
Ensino Fundamental do interior do Rio Grande do Sul, que teve como foco apresentar aos professores o ensino
da leitura com a finalidade de desenvolver a compreensão leitora. Considerando os pressupostos teóricos,
o cenário atual da educação e a reação dos professores quanto aos conceitos apresentados, elaborou-se
um questionário cujos objetivos foram: a) compreender de que forma esses docentes contribuem para o
desenvolvimento da leitura de seus alunos; b) verificar se os professores reconhecem a importância de
ensinar os alunos a produzir inferências; e c) avaliar se, após a oficina, o pensamento a respeito do ensino
da leitura na escola se modificou. Participaram deste estudo, de abordagem qualitativa, oito professores das
áreas de Linguagens, Matemática, Humanidades e Anos Iniciais, os quais possuem experiência entre 18 e
36 anos de magistério. As respostas obtidas foram analisadas por aproximação com a Análise de Conteúdo
(BARDIN, 2012) e, considerando os dados obtidos até o momento, foi possível observar que, de fato, a leitura
ainda é preconizada a partir da concepção de fruição, isto é, o prazer no ato de ler. Buscando compreender
o motivo pelo qual os professores entrevistados trabalham o ensino da leitura dessa maneira, percebeuse que esses sujeitos possuem, pelo menos, 18 anos de formação e, devido a essa variável, infere-se que
a justificativa para essa concepção de ensino está na formação acadêmica. Em uma busca por estudos de
formação docente, verificou-se que, sendo a psicolinguística uma área de estudo recente, os professores
entrevistados não tiveram, em sua matriz curricular, disciplinas voltadas para o ensino da leitura. A partir dos
dados obtidos nos resultados, observou-se o quão é importante a realização de momentos de aprendizagem
nas escolas, que visem a formação contínua de professores quanto aos seus conhecimentos relacionados às
metodologias de ensino utilizadas em sala de aula.
Palavras-chave: Leitura. Formação de professores. Escola de Educação Básica.

156

SUMÁRIO

Anais do III Congresso
Internacional de
Ciência, Tecnologia e
Conhecimento

ISBN 978-85-8167-285-4

Referências: BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2012.
KATO, Mary Aizawa. (2007). O aprendizado da leitura. 6ª ed., São Paulo: Martins Fontes.
MORAIS, José. Criar leitores: para professores e educadores. Barueri: Minha Editora, 2013.
SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura. 6ª ed., Porto Alegre: Artmed, 1998.

157

SUMÁRIO

Anais do III Congresso
Internacional de
Ciência, Tecnologia e
Conhecimento

ISBN 978-85-8167-285-4

Nome dos autores: Bruno Bottega Dell’Osbel
Demais participantes: Cíntia Araldi. Itacir José Santim. Jonathan Giovanella Laste. José Claudio Del Pino. Miriam Ines
Marchi. Nilma Silvania Izarias. Victória Marques Buske.
Orientador: Eniz Conceição Oliveira
Nome da Instituição: Universidade do Vale do Taquari - Univates
Área de conhecimento: Ciências Humanas

Análise dos aspectos cts nas ementas dos cursos de
licenciatura em química do estado do Rio Grande do Sul/
Brasil

Resumo: Existem evidências da importância do Enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) no ensino de
Química, estando presentes nas resoluções e orientações do Conselho Nacional de Educação para os cursos
de Licenciatura, e também nos documentos que norteiam o ensino médio. Tais documentos conduzem para
a formação de um profissional crítico, capaz de analisar os avanços científicos e tecnológicos e seus impactos
na sociedade. Os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) são os documentos que orientam os professores para
a sua prática docente na formação do futuro profissional que atuará na sociedade. A presente investigação
está inserida na pesquisa “Processos de Ensino e Aprendizagem em Ciências”, vinculada aos Programas de PósGraduação em Ensino e Ensino em Ciências Exatas da Universidade do Vale do Taquari - Univates. Objetivouse com essa investigação compreender como estão presentes e articulados os aspectos CTS nos conteúdos
curriculares das ementas dos cursos de Licenciatura em Química, ofertados pelas Universidades Federais do
Rio Grande do Sul/Brasil. A metodologia deste estudo possui abordagem qualitativa, com análise documental,
utilizando Bardin (2010) como método de análise do conteúdo. O corpus desta pesquisa foi composto pelos
Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de Licenciatura em Química de cinco Universidades Federais de Ensino
do Estado do Rio Grande do Sul/Brasil. O acesso aos documentos ocorreu no mês de março do ano de 2019.
Inicialmente, buscou-se no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
quais são as instituições e cidades que oferecem esses cursos no Rio Grande do Sul. Também buscou-se os
documentos nos sites das Instituições. De posse dos documentos, com o auxílio do software NVivo®, iniciouse uma análise do conteúdo CTS, nos PPC, seguindo os critérios descritos nas tabelas de indicadores CTS. O
processo de construção desta tabela faz parte do estudo de doutorado de uma integrante da equipe e vinculado
ao Projeto Pesquisador Gaúcho. Até o momento, foram realizadas as análises de dois PPC. Portanto, já foi possível
perceber que o enfoque CTS está mais presente em disciplinas de interface entre os conhecimentos específicos
da área com os de caráter pedagógico, como, por exemplo, as Práticas como componentes curriculares e
Estágio Supervisionado. As disciplinas específicas da área de Química apresentaram, em maior parte, ementas
conteudistas, criando um distanciamento do aluno quanto a compreensão do conteúdo específico e a sua
aplicação social. Como considerações parciais, percebe-se que as ementas dos PPC vislumbram uma formação
tecnicista, distanciando das orientações dos documentos oficiais.
Palavras-chave: Licenciatura em Química. Ciência, Tecnologia e Sociedade. CTS.
Referências: BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. 4. ed. Lisboa: Edições 70, 2010.

158

SUMÁRIO

Anais do III Congresso
Internacional de
Ciência, Tecnologia e
Conhecimento

ISBN 978-85-8167-285-4

Nome dos autores: Yago Bernardo Becker
Demais participantes: Karen Daniela Pires
Orientador: Neli Teresinha Galarce Machado
Nome da Instituição: Universidade do Vale do Taquari - Univates
Área de conhecimento: Ciências Humanas

Casamentos de escravizados, livres e libertos da
paróquia de São José de Taquary - Século XVIII e XIX

Resumo: Este trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa intitulado “Arqueologia, História Ambiental
e Etno-história do Rio Grande do Sul” vinculado ao curso de História e ao Programa de Pós-Graduação em
Ambiente e Desenvolvimento da Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado/RS. Investigações têm
demonstrado que a mão de obra escravizada foi utilizada em vários municípios do Rio Grande do Sul. Na atual
região do Vale do Taquari/RS, pesquisas comprovam a presença e a exploração da mão de obra afro-brasileira
em espaços, como por exemplo, fazendas que existiam no século XIX. Salienta-se, que em tal período a
paróquia de São José de Taquary abrangia, basicamente, todo o território que hoje se conhece por Vale do
Taquari. A partir disso, objetiva-se apresentar os matrimônios de escravizados, livres e libertos da Paróquia
de São José de Taquary, entre os anos de 1787 e 1889. Metodologicamente, segue-se uma abordagem qualiquantitativa, de pesquisa documental e de análise de conteúdo, de acordo com Sampieri et al. (2013) e
Bardin (2011). Salienta-se que os resultados apresentados fazem parte de uma tese, ainda em produção.
Como resultados do levantamento realizado na fonte documental matrimônios, tem-se a elaboração de uma
planilha com colunas abordando informações relacionadas aos registros matrimoniais, dos anos de 1787 a
1889, em que levantou-se um total de 201 registros. Viu-se data e ano do matrimônio, nome do vigário, nome
e naturalidade do cônjuge, condição social do cônjuge, idade e cor, atividade de trabalho, filiação, nome e
naturalidade da cônjuge, condição social da mesma, idade e cor, atividade de trabalho, filiação, proprietários
de ambos os cônjuges, testemunhas, igreja e observações (informações diversas). Destaca-se a quantidade de
trinta e seis casamentos entre escravizados do mesmo senhor, três entre escravizados de senhores diferentes,
um entre escravizado e livre, um entre escravizado com forro, cinco entre forros, onze entre libertos, cento
e dezenove entre livres, sete entre escravizados com a mesma naturalidade, vinte e um entre escravizados
de naturalidades diferentes, um de ilegíveis, vinte e cinco registros sem informação. Além disso, enfatiza-se
que a partir do ano de 1884 os registros apontam as atividades de trabalho, bem como uma mudança de
designação da naturalidade, em que se tem a denominação brasileiro(a). Até o referido ano não se observou
tais informações. Os dados contribuem para a construção do cenário escravista do passado da atual região
do Vale.
Palavras-chave: Matrimônios. Vale do Taquari. Escravidão.
Referências: BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.
SAMPIERI, Roberto H.et al. Metodologia de pesquisa. 5.ed. Porto Alegre: Penso, 2013.
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Duas novas espécies de tydeidae (acari: prostigmata)
associadas a abelhas sem ferrão para o Brasil

Resumo: Membros da família Tydeidae são cosmopolitas e podem ser encontrados em plantas, solo,
líquens, musgos e produtos armazenados. Seus hábitos alimentares são diversos, como fitófagos, micófagos,
predadores, polinífagos ou necrófagos. A família possui 335 espécies distribuídas em 30 gêneros, sendo
Tydeinae a subfamília mais numerosa, com 318 espécies distribuídas em 25 gêneros. Brachytydeus é o gênero
que abriga maior número de espécies (207), enquanto que o gênero Melissotydeus possui apenas duas
descritas no mundo, Melissotydeus incarum Kaźmierski e Melissotydeus macrosolenus André. O objetivo
deste estudo é a descrição de duas novas espécies de Tydeidae pertencentes aos gêneros Brachytydeus e
Melissotydeus associadas às abelhas sem ferrão (Apidae: Meliponini). Os ácaros foram coletados em ninhos
de Melipona quadrifasciata quadrifasciata Lepeletier, 1836 (reconhecida como subespécie por Waldschmidt,
Barros e Campos, 2000), Scaptotrigona bipunctata (Lepeletier, 1836) e Tetragonisca fiebrigi (Schwarz, 1938) em
Bom Princípio e Porto Alegre, RS, Brasil. Os espécimes foram montados em lâminas de microscopia em meio
modificado de Hoyer, e mantidas em estufa entre 50ºC-60ºC por cerca de dez dias para a fixação, clarificação
e secagem do meio. Os espécimes foram observados em microscópio óptico com contraste de fases (Zeiss
Axio Image Z2) e para a determinação das espécies, baseou-se em referências da área. Para a realização
dos desenhos foram utilizados câmara clara e o software CorelDRAW X8®. Os indivíduos foram observados
sob microscópio eletrônico de varredura no Laboratório Central de Microscopia e Microanálise (LabCEMM)
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS. Brachytydeus sp. nov. assemelha-se a
Brachytydeus obnoxia (Kuznetzov & Zapletina) por apresentar setas dorsais curtas e ausência de ganchos no
apotele. No entanto, difere dessa espécie por possuir setas dorsais serrilhadas em vez de lanceoladas e as
tricobótrias serrilhadas ao invés de lisas. Assemelha-se a Brachytydeus oregonensis (Baker) por possuir setas
dorsais serrilhadas e ausência de ganchos no apotele. No entanto, difere dessa espécie por possuir setas
dorsais curtas ao invés de longas, setas das pernas serrilhadas em vez de lisas, estriações ventrais transversais
(entre as setas pt, mtα e mtβ) em vez de padrão em forma de “V”. Melissotydeus sp. nov. assemelha-se a M.
macrosolenus por apresentar setas dorsais pequenas e forte estriação no idiossoma. Difere-se dessa espécie
por apresentar as tricobótrias serrilhadas em vez de plumosas e a região prodorsal reticulada em vez de
estriada. Existem ainda diferença na quetotaxia das pernas e a seta eupatídio do palpo em formato de meialua ao invés de rod-like. A partir das características morfológicas observadas, conclui-se que estas são duas
novas espécies de Tydeidae. A descrição de novas espécies serve como base de informações para estudos
posteriores acerca de interações ecológicas entre ácaros e abelhas.
Palavras-chave: Melipona. Ninhos de abelhas. Scaptotrigona. Tetragonisca. Tydeinae.
Referências: WALDSCHMIDT, Ana M.; BARROS, Everaldo G. de; CAMPOS, Lucio A. O. A molecular marker
distinguishes the subspecies Melipona quadrifasciata quadrifasciata and Melipona quadrifasciata
anthidioides (Hymenoptera: Apidae, Meliponinae). Genetics and Molecular Biology, São Paulo, v. 23, n.
3, p. 609-611, set. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141547572000000300019&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 04 abr. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S141547572000000300019.
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Metodologia da problematização e o pensar autônomo de
alunos de 9º ano: um estudo de caso

Resumo: Os projetos de pesquisa “Potencializar a compreensão leitora na sala de aula do Ensino Fundamental:
possibilidades a partir do desenvolvimento de metodologias ativas de ensino e do uso de objetos virtuais
de aprendizagem” e “Um click na leitura: objetos digitais de aprendizagem para o aprimoramento da
compreensão leitora, ambos financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do
Sul (FAPERGS), propuseram um estudo de caso em uma escola de Ensino Fundamental, da rede municipal de
educação básica, de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Assim, a partir do contato entre o grupo
de pesquisa e a escola, emergiu nosso objeto de estudo, o projeto “Marcas”, idealizado e proposto por uma
professora de Língua Portuguesa às turmas dos anos finais do Ensino Fundamental. É importante destacar
que, nessa etapa da escolarização, o aluno se depara com a transição entre a infância e a adolescência,
sendo um momento marcado por diversas transformações sociais, biológicas, psicológicas e emocionais.
Diante de tais modificações, a Base Nacional Comum Curricular, que estipula as competências e habilidades
de aprendizagem, sugere que tais mudanças “implicam a compreensão do adolescente como sujeito em
desenvolvimento, com singularidades e formações identitárias e culturais próprias, que demandam
práticas escolares diferenciadas, capazes de contemplar suas necessidades e diferentes modos de inserção
social” (BNCC, 2017, p. 58). Esse contexto fez com que o projeto “Marcas” tomasse como ponto de partida
os pressupostos teóricos da utilização de Metodologias Ativas de Ensino integrada à Metodologia da
Problematização. As autoras Berbel (2011) e Anastasiou (2014) sugerem que, ao utilizar práticas de ensino
e aprendizagem norteadas por metodologias nas quais o aluno é o agente responsável pela produção de
conhecimento, o docente permite que o jovem, de forma autônoma, seja capaz de tomar decisões, ter
iniciativas, discutir opiniões com os colegas e posicionar-se diante dos mais diferentes assuntos. A partir
desse cenário de ensino e aprendizagem, o projeto “Marcas” teve como objetivo estimular os alunos de duas
turmas de 9º ano para a criação de projetos sociais partindo do seguinte questionamento “que marcas vou
deixar quando sair da escola?”. A partir dessa pergunta problema, as turmas, divididas em pequenos grupos,
realizaram diversos projetos como o recolhimento de roupas para doações; peça teatral sobre a importância
do cuidado com a natureza e plantio de flores; hora do conto com alunos dos Anos Iniciais como incentivo
à leitura; doação de livros e de brinquedos para uma instituição carente do município; pintura de espaços
recreativos (como jogos de amarelinha) e muros da escola; limpeza da horta e plantio de novas hortaliças;
e promoção de debate a partir de filmes. A fim de verificar o impacto das ações do projeto, realizamos
uma entrevista com a professora da escola, que disponibilizou os relatórios escritos pelos alunos e outras
produções como fotos e vídeos, no entanto, os dados ainda estão em processo de tabulação e análise. Até o
momento, podemos inferir que o desenvolvimento de práticas pedagógicas norteadas pelas Metodologias
Ativas de Ensino e pela Metodologia da Problematização conduz o aluno a um pensar autônomo, atribuindo
sentido à sua aprendizagem e, sobretudo, converge com os pressupostos epistemológicos da BNCC, no que
dizem respeito à formação para a inserção social do aluno.
Palavras-chave: Metodologias Ativas. Metodologia da Problematização. Projetos. Ensino Fundamental.
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Os saberes locais empregados na produção de orgânicos:
uma perspectiva sobre o grupo de agricultores
ecologistas de Forqueta, Arroio do Meio, RS, Brasil

Resumo: A agroecologia lança luz aos meios de produção milenares, tidos como tradicionais, que acabaram
substituídos pela lógica da maximização da produção e da eficiência econômica, que fundamentava e
segue fundamentando a agricultura convencional. Mais do que uma melhoria no campo, esses modelos,
constituídos especialmente quando do fenômeno da Revolução Verde, contribuíram para uma crise
socioambiental sem escalas de precedentes. Com a crise vivenciada por este modelo, abriram-se brechas
para novos questionamentos e o retorno das ideias de uma agricultura mais tradicional que, apoiada
nos antigos ensinamentos, representados pelos saberes locais e pelos conhecimentos tradicionais, bem
como, em princípios e modos de vida, busca constituir relações harmônicas com a natureza. As diretrizes
da agroecologia foram estabelecidas no Decreto Nº 7.794, de 20 de agosto de 2012, que institui a Política
Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e propõem a aproximação dos saberes dos agricultores,
constituídos ao longo da história, com os conhecimentos de diferentes ciências. É neste interim que se insere
o presente estudo, com o apoio do CNPq, voltado para a identificação dos sentidos construídos pelo Grupo
de Agricultores Ecologistas da localidade de Forqueta, em Arroio do Meio, RS, acerca das diretrizes da Política
Nacional. Um dos objetivos da pesquisa é verificar em que medida o Grupo investigado utiliza-se dos saberes
locais na produção de orgânicos e como ocorre o processo social de aprendizagem e compartilhamento deste
conhecimento. A proposta em questão é balizada por metodologias participativas. A pesquisa é qualitativa,
descritiva, explicativa e tem caráter intervencionista. Como resultados parciais tem-se a criação de uma
proposta metodológica participativa, aplicada especificamente ao grupo em questão quando da produção
de um vídeo-documentário contendo relatos das agricultoras, no qual, roteiro, filmagem e edição foram
compostos pelas participantes. Todo esse processo foi cartografado permitindo que se fizesse uma primeira
leitura acerca do que emergia naturalmente nas falas das participantes com relação aos saberes locais. A
próxima etapa envolve a aplicação de entrevistas semi-estruturadas e a observação participante. Espera-se,
ao final, atingir o desenvolvimento social comunitário, por meio da propagação e registro de conhecimentos,
desenvolvimento de espírito crítico de todos os envolvidos no processo de pesquisa-ação-participante,
valorização e socialização dos saberes locais e o empoderamento das participantes. Conclui-se, até o presente
momento que, as bases epistemológicas da agroecologia ainda encontram-se ligadas ao pensamento
positivista, o que fica caracterizado pela grande aceitação dos saberes científicos em contraposição aos
saberes locais ou conhecimentos tradicionais. Admitir que entre os agricultores existem saberes importantes,
e buscar o seu registro, pode contribuir para o enfrentamento desta lógica.
Palavras-chave: Método Participativo. Descolonização dos Saberes. Agricultura Orgânica. Sentidos
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Uso de irradiação ultravioleta com peróxido de
hidrogênio em reator em fluxo para a degradação de
micropoluente do tipo fármaco em águas

Resumo: A amoxicilina é um medicamento usado para combater infecções bacterianas em humanos e
animais, no entanto, sabe-se que parte de seu princípio ativo é eliminado pela urina devido a sua baixa
biodegradabilidade, atingindo efluentes e demais corpos hídricos. Dessa forma, esse fármaco em baixas
concentrações é classificado como um micropoluente emergente. Como os tratamentos convencionais de
águas não conseguem degradar de uma forma correta este tipo de fármaco, é necessário o desenvolvimento
de um processo com mais eficácia e que possa ser acoplado na saída de uma estação de tratamento. Assim,
os Processos Oxidativos Avançados (POAs) se baseiam na utilização de moléculas de alto poder oxidativo
degradando com mais eficiência o poluente, sendo o tratamento mais usado a combinação entre irradiação
ultravioleta (UV) com peróxido de hidrogênio (H2O2). Com isto, o objetivo do trabalho foi avaliar o uso de
UV/ H2O2 em padrões de amoxicilina, usando um reator em fluxo para degradação desta molécula. Para
isto, foi usado um reator de quartzo (6,5 cm de diâmetro externo, 6,3 cm de diâmetro interno e 12 cm
de altura), onde um tubo de quartzo (4,5 cm de diâmetro externo, 4,1 cm de diâmetro interno e 14 cm
de altura) foi acoplado ao centro do reator para que uma lâmpada de vapor de mercúrio de 95W fosse
inserida para a obtenção da irradiação UV. Avaliaram-se duas condições de tratamentos: somente usando
a irradiação da lâmpada UV, também chamado de fotoxidação (teste 1) e adicionado 0,745 mmol/L de
H2O2 com a irradiação UV (teste 2). Nos dois testes a concentração da amoxicilina foi de 100 µg/L. No
reator, foi acoplada uma bomba para obter uma vazão de 18L/h da solução do micropoluente. Após início
da radiação, alíquotas de 1 mL foram retiradas a cada 15 minutos num período de 2 horas. Em seguida,
as amostras foram analisadas no cromatógrafo a líquido acoplado ao espectrômetro de massas instalado
no laboratório do Tecnovates, na Univates, para avaliar a degradação do fármaco. Como resultados, foi
verificado que houve degradação nos dois testes, sendo 35% no teste 1 e 80% no teste 2 e, para ambos,
o valor máximo de degradação foi atingido aos 120 minutos. Como considerações finais, verificou-se que
na condição do teste 2, houve maior degradação do fármaco, provavelmente devido à maior liberação de
hidroxilas (OH) que agiliza a degradação do poluente. No entanto, testes de H2O2 residual ainda serão
feitos para garantir a qualidade do tratamento para seus consumidores.
Palavras-chave: Micropoluentes. Amoxicilina. Processos Oxidativos Avançados
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Avaliação da degradação do micropoluente cefalexina
usando a fotoxidação e testes de suscetibilidade

Resumo: A Cefalexina é um antibiótico 𝝱-lactâmico pertencente ao grupo das cefalosporinas de primeira
geração, comumente receitada para tratar infecções do trato respiratório, tornando-a assim, um dos antibióticos
mais consumidos no mundo. O baixo percentual de metabolização deste fármaco pelo organismo, atrelado a
baixa biodegradabilidade da sua molécula, a torna um problema ambiental em ascensão, já que os sistemas
de tratamento de água convencionais brasileiros não são capazes de eliminar completamente essa classe de
poluentes emergentes. Embora esse antibiótico seja encontrado nos sistemas aquáticos com concentrações
relativamente baixas, seus danos ao meio ambiente e a saúde humana ainda são pouco conhecidos. Desta
forma, torna-se necessário o estudo e aplicação de sistemas de tratamento do efluente em questão, buscando
reduzir o máximo a concentração lançada ao corpo hídrico. O tratamento por fotoxidação, que consiste na
irradiação de uma amostra promovendo, através da luz ultravioleta, a oxidação e degradação da molécula
do antibiótico, tem apresentado bons resultados nas pesquisas em geral. Neste sentido, a presente pesquisa
teve como objetivo a fotodegradação de um padrão de Cefalexina em um reator em batelada. Para isso,
padrões desse fármaco na concentração de 512 mg.L-1 foram inseridas em um reator de vidro, contendo uma
lâmpada de vapor de Mercúrio de 125W inserida em um tubo de quartzo e imerso no líquido, operando por
um período de quatro horas. Alíquotas de 1 mL foram retiradas a cada 5 min durante 1 h, e após esse período,
as alíquotas foram coletadas a cada 30min, e analisadas pela técnica de cromatografia líquida acoplada ao
espectrômetro de massa (LC-MS). Também foram feitas análises de suscetibilidade do antimicrobiano frente
à bactéria Escherichia coli ATCC 25922, através de teste de microdiluição em placas e posterior quantificação
de crescimento microbiano com o auxílio de um espectrofotômetro de absorção molecular na região do
ultravioleta/visível, sendo possível então, estimar qual o melhor tempo para a degradação da molécula.
Através dos resultados obtidos, foi possível verificar que no tempo de 30 min, houve uma degradação
satisfatória do fármaco, em mais de 95 % de molécula. Da mesma forma, comprova-se que nesse mesmo
tempo, através do teste de suscetibilidade, houve interrupção da atividade antimicrobiana do fármaco, já que
foi observado crescimento da bactéria. Deste modo, é possível confirmar que os testes de fotoxidação em
30 min para o efluente contendo 512 mg.L-1 de Cefalexina são eficazes, sendo que promovem a redução da
concentração do antimicrobiano.
Palavras-chave: Micropoluentes. Fotoxidação. Cefalexina. Suscetibilidade.
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Estudo morfológico comparativo de resinas vegetais
fósseis e atuais: uma contribuição para avaliação
anatômica de macro-charcoal.

Resumo: A presença de macro-charcoal em níveis sedimentares, independente de sua idade, é um indicativo
direto da ocorrência de paleoincêndios vegetacionais nos sistemas responsáveis por sua deposição. A
abundância desses registros em estratos do Permiano (~298,9 a 251,9 Ma) da Bacia do Paraná, confirma que
o fogo foi um elemento importante nos paleoambientes associados à formação dos níveis carbonosos da
bacia nesse período. Além disso, a grande maioria dos registros descritos até o momento foi relacionada a
lenhos gimnospérmicos do tipo Aghatoxylon, uma associação genérica que inclui diversos táxons, incluindo
as Glossopterídeas. Os estudos relacionados à anatomia dos macro-charcoal permianos encontrados no
âmbito da bacia também tiveram um incremento após as primeiras descrições feitas ao longo da última
década. Apesar disso, as informações disponíveis sobre as feições morfo-anatômicas desses registros ainda
são restritas, e uma documentação detalhada dos seus diferentes elementos é necessária. Com o objetivo
de auxiliar no aprimoramento das análises de macro-charcoal do Permiano da Bacia do Paraná, o presente
estudo documentou características morfológicas assumidas por resinas gimnospérmicas fósseis e atuais. Para
tanto, foram utilizados fragmentos de macro-charcoal provenientes de diferentes localidades fossilíferas e
amostras carbonizadas artificialmente de lenhos atuais de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze. Após triadas
sob estereomicroscópio (Zeiss - Stemi 2000 - C) as amostras foram analisadas em Microscópio Eletrônico de
Varredura (MEV - Zeiss, Zeiss EVO LS15) para captura de imagens. Foi possível definir que os resquícios de
resina dos fragmentos fósseis possuem grande semelhança morfológica com aqueles retirados do material
atual. Em ambos os casos, ao preencher os lúmens celulares, a resina forma moldes dos traqueídeos e
preserva impressas suas características anatômicas internas. Ao comparar as estruturas encontradas com
aquelas descritas na literatura, verificou-se que elas foram descritas em sua maioria como preenchimentos
de pirita ou não foram mencionadas. Desta forma, demonstra-se necessária uma revisão das ocorrências
anteriores que considere a possibilidade de preservação de resina nos macro-charcoal da bacia estudada.
Palavras-chave: Morfo-anatomia de charcoal. Âmbar. Paleoincêndios. Bacia do Paraná. Permiano.
Paleobotânica.
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Efeitos das variáveis locais e de paisagem
na morfologia de imaturos de Erythrodiplax
atroterminata (Odonata)

Resumo: Análises morfométricas associadas a ferramentas estatísticas multivariadas são ferramentas
auxiliares na elucidação de questões biológicas relacionadas às variações de caracteres dentro e entre
populações, além de permitirem verificar os efeitos da quantidade de recursos alimentares disponíveis,
das flutuações climáticas, da presença de predadores ou inimigos naturais e a influência de variáveis locais
e de paisagem em algumas características morfológicas individuais, como simetria e tamanho corporal. O
objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos das variáveis locais e de paisagem na morfologia de imaturos de
Erythrodiplax atroterminata (Odonata), coletadas em ambientes de banhados naturais, em nove diferentes
pontos, distribuídos em cinco cidades do Pampa Gaúcho, a saber, São Pedro do Sul, São Vicente do Sul, Mata,
Manoel Viana e Santa Margarida do Sul, no período de novembro de 2016 a novembro de 2017. As variáveis
locais consideradas foram: área, pH, turbidez, ORP, oxigênio dissolvido, condutividade, enquanto que as
variáveis de paisagem foram: conectividade, pastagem, silvicultura, agricultura, rizicultura, urbanização,
floresta e campo nativo. Os parâmetros morfométricos analisados foram: área do olho, comprimento padrão,
largura e comprimento da cabeça, alturas da cabeça e corpo, comprimento do fêmur, tíbia e total da perna,
considerando apenas o maior indivíduo coletado em cada ponto amostral. Para análise dos resultados,
utilizou-se a técnica de RDA parcial, que avaliou o percentual de contribuição de cada fator sobre a variação
morfológica dos indivíduos. Os resultados indicaram que as variáveis locais não apresentaram nenhum
resultado estatisticamente significativo, ao passo que as variáveis de paisagem explicaram sozinhas 78 % da
variação morfológica, e a combinação das duas, 5 %. Sobre as variáveis de paisagem, foi possível aferir que
o percentual de florestas é a principal classe de uso do solo que influencia a morfologia dessa espécie, na
medida que, quanto maior a área florestada, maiores serão os indivíduos encontrados. A área do olho está
relacionada ao campo nativo, ou seja, indivíduos com maiores olhos estão em áreas com maior percentual
dessa classe de uso do solo. Por último, áreas antropizadas apresentaram os menores indivíduos, e estes
têm capacidade reprodutiva menor, além de outras desvantagens competitivas. Conclui-se que ambientes
florestais e de campos nativos apresentam condições mais favoráveis ao sucesso reprodutivo de Erythrodiplax
atroterminata, e o tamanho corporal dessa espécie é diretamente afetado em ambientes antropizados.
Palavras-chave: Morfologia. Paisagem. Conservação. Odonata.
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Consumo alimentar, parâmetros antropométricos e
bioquímicos: um panorama de adultos universitários

Resumo: Existe um amplo conjunto de evidências na literatura mostrando que a alimentação está diretamente
relacionada a etiologia de várias doenças multifatorias de origem metabólica, como obesidade, diabetes tipo II,
doenças cardiovasculares e dislipidemias. O presente trabalho pretende analisar as possíveis associações entre
o consumo alimentar de macronutrientes, os parâmetros antropométricos e bioqui ́micos de indivíduos adultos
universitários participantes de um projeto de pesquisa. A amostra será constituída por aproximadamente 835
adultos, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, recrutados entre a comunidade acadêmica da Universidade
do Vale do Taquari - Univates, desde 2012 até o presente momento. Todos os indivíduos incluídos no estudo
assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (COEP/Univates: 2.502.199). Os participantes
foram investigados por meio de um questionário sobre dados demográficos, hábitos de vida, prática de
atividade física, história clínica e histórico familiar. Também realizaram uma anamnese nutricional, avaliação
de medidas antropométricas, aferição da pressão arterial e coleta de sangue, para análises bioquímicas. O
consumo alimentar dos participantes foi avaliado a partir dos dados obtidos no inquérito alimentar R24h, que
consiste no registro alimentar das últimas 24 horas anteriores à entrevista e contém informações sobre todos
os tipos de alimentos e bebidas consumidos, quantidades em gramas, mililitros, ou medidas caseiras, marcas
e métodos de preparação. Foram coletados os parâmetros antropométricos peso, altura, dobras cutâneas
tricipital, supra ilíaca e abdominal, dobra da coxa, circunferências da cintura, quadril e perímetro do braço.
A partir desses parâmetros foram calculados o percentual de gordura e o índice de massa corporal (IMC) de
todos os participantes do estudo. As dosagens bioquímicas de colesterol total, lipoproteína de alta densidade
(HDL-colesterol), triglicerídeos e glicose foram realizadas no Laboratório de Análises Clínicas da Univates, na
automação de bioquímica BS-120 da Mindray®, utilizando kits comerciais da marca BioClin®. O controle de
qualidade das análises foi realizado utilizando controles comerciais normais e patológicos da mesma marca. O
valor dos níveis séricos da lipoproteína de baixa densidade (LDL-colesterol) foi calculado através da Equação
de Friedewald (1972): LDL-colesterol (mg/dl) = Colesterol total - HDL-colesterol - (Triglicerídeos/5). Foram
analisados, até o momento, dados de 601 participantes, com média de idade de 25,4 anos, sendo 74,2% destes
pertencente ao sexo feminino. O IMC médio foi de 24,3 kg/m2, sendo considerado eutrófico. Com relação
aos parâmetros bioquímicos, a glicemia média foi de 87,1 mg/dL, o colesterol total foi 173,9 mg/dL, o HDL foi
60,9 mg/dL e os triglicerídeos foi de 99,2 mg/dL. O consumo alimentar dos macronutrientes (carboidratos,
proteínas e lipídios) está sendo calculado. As análises investigando as associações entre o consumo alimentar
e os parâmetros antropométricos e bioquímicos investigados serão realizadas posteriormente.
Palavras-chave: Nutrição. Antropometria. Bioquímica.
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O papel das cooperativas no alcance dos ODS

Resumo: Em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) propôs uma agenda denominada Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS), com o intuito de promover a erradicação da pobreza, a proteção do meio
ambiente, padrões de produção e consumo sustentáveis, a efetivação dos direitos humanos, a redução das
desigualdades, entre outros. Devido à crescente necessidade de um desenvolvimento sustentável, este tema
ganhou espaço e visibilidade. Neste contexto, todos os agentes econômicos, dentre eles as cooperativas,
são convocados a colaborar para o alcance das metas estipuladas. Por meio de seus sete princípios: adesão
voluntária e livre; gestão democrática; participação econômica dos membros; autonomia independência;
educação, formação e informação; intercooperação e interesse pela comunidade, as cooperativas tiveram
participação relevante nas conquistas da sociedade. Esse reconhecimento deve-se à capacidade das
cooperativas representarem um modelo socioeconômico apto a unir desenvolvimento econômico e bemestar social. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é identificar como as cooperativas e seus sete princípios
podem contribuir no alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A metodologia aplicada será
embasada em pesquisas bibliográficas, bem como nas plataformas da ONU e COOPS for 2030. Durante
as pesquisas pretende-se fazer a associação dos sete princípios cooperativistas com os 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, para que se torne possível visualizar as relações entre ambos. Em termos de
resultados espera-se obter a definição de práticas adotadas pelas cooperativas que contribuam de forma
direta ou indiretamente com um ou mais dos objetivos propostos pela Agenda 2030. De acordo com sua
capacidade, o sistema cooperativista pode auxiliar no cumprimento dos ODS’s, pois, pertencendo ao setor
privado apresenta a possibilidade de construir parcerias no alcance dos objetivos. O entendimento das metas
de sustentabilidade, bem como suas interações auxiliará na priorização de políticas eficazes e eficientes.
Conforme seus princípios, as cooperativas apresentam a oportunidade de um futuro baseado no crescimento
econômico sustentável, além do desenvolvimento social preservando o meio ambiente.
Palavras-chave: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Cooperativas. Princípios
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Plantas de arroz sob seca e salinidade inoculadas
com bactérias rizosféricas: um estudo visando o
melhoramento

Resumo: Não é de hoje que se ouve falar no conjunto “arroz com feijão” como base para a alimentação, afinal
esse cereal tem predominância na culinária da população global. Porém, seu cultivo tem sido limitado por
estresses ambientais como a seca e a salinidade, que com o passar dos anos, tendem a se tornar mais comuns
em função das mudanças climáticas. Pensando nisso, a busca por novas técnicas que possam aumentar a
produção dos alimentos vem sendo estimulada. Um exemplo é a utilização de alguns microrganismos que
possuem a capacidade de fornecer nutrientes para as plantas, gerando resistência contra predadores/
patógenos, além de aumentar a resistência aos estresses ambientais. Apesar disso, pouco se tem estudado
sobre a atuação dessas bactérias nas plantas de arroz. Assim, o estudo desenvolvido tem como objetivo
analisar a capacidade de bactérias rizosféricas auxiliarem no desenvolvimento da tolerância de plantas de
arroz a estresses abióticos, bem como elucidar o mecanismo pelo qual esta tolerância ocorre. Dessa forma,
bactérias da rizosfera de arroz irrigado foram isoladas, utilizando um protocolo de isolamento baseado no
enriquecimento de bactérias diazotróficas tolerantes à dessecação do solo (sete dias à 60°C), alta salinidade
(400 mM de NaCl), e pasteurização a 80°C por dez minutos. Para caracterização destas bactérias foram
utilizados parâmetros morfológicos, coloração de Gram, capacidade de produção de sideróforos e auxinas.
Com base nestes padrões, nove isolados bacterianos foram selecionados e inoculados nas sementes de
arroz, juntamente com uma cepa promotora de crescimento. Após esta etapa, as plantas foram submetidas
à dessecação (por 24 hs) e salinidade (150 mM NaCl por cinco dias). Plantas não inoculadas (igualmente
estressadas), além de plantas não estressadas sem inoculação, foram utilizadas para comparação com as
plantas germinadas com as bactérias. As plantas inoculadas com bactérias que desenvolveram tolerância
aos estresses serão submetidas a análises fisiológicas e de expressão gênica com o intuito de compreender
os processos biológicos envolvidos. Com base neste estudo, espera-se entender melhor os aspectos
fisiológicos e moleculares implicados na indução da tolerância a estresses promovido pela inoculação de
bactérias em arroz.
Palavras-chave: Oryza sativa. Estresse climático. Inoculante agrícola.
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Quantificação de Colesterol em Ovoprodutos

Resumo: A análise bromatológica realiza um importante papel na avaliação da qualidade e segurança dos
alimentos e a sua utilização se torna decisiva para resolver problemas de saúde. Os ovos de galinha que
serão entregues para consumo devem ser analisados em relação à classificação e às suas características.
Uma das análises realizadas em ambos constituintes (clara e gema) é a de colesterol, nos informando
quantativamente a composição das mesmas. O objetivo do trabalho foi analisar quantativamente o teor de
colesterol em oito produtos a base de ovos da marca Naturovos, sendo eles: mistura de ovos pasteurizada
resfriada (MOPR), ovo integral pasteurizado resfriado (OIPR), clara de ovo pasteurizada resfriada (COPR),
gema de ovo pasteurizada resfriada (GOPR), mistura de ovos desidratada (MOD), ovo integral desidratado
(OID), gema de ovo pasteurizada desidratada (GOPD) e clara de ovo pasteurizada desidratada (COPD). O
método foi realizado em triplicata pesando-se aproximadamente 2g da amostra, mantendo-se em extração
contínua em aparelho extrator, com clorofórmio, durante seis horas. Reduziu-se o volume do solvente do
tubo reboiler para abaixo de 50 mL destilando o solvente e transferiu-se quantitativamente para um balão
volumétrico de 50 mL. Transferiu-se então 5 mL do extrato para um tubo de ensaio envolto em papel alumínio
e adicionado 5 mL da mistura reagente, sendo este uma mistura de ácido acético glacial, anidrido acético e
ácido sulfúrico concentrado. Os tubos, após fechados, foram postos em banho termostatizado a 37°C por 20
minutos e após realizou-se a leitura da absorvância em espectrofotômetro a 625 nm, juntamente de uma
curva-padrão preparada a partir de um padrão de colesterol. Os resultados obtidos foram: 3,72 (± 0,05) mg/g
para MOPR; 2,03 (± 0,17) mg/g para OIPR; 0,05 (± 0,04) mg/g para COPR; 9,88 (± 0,13) mg/g para GOPR;
17,77 (± 0,14) mg/g para MOD; 14,40 (± 0,59) mg/g para OID; 25,08 (± 0,50) mg/g para GOPD e 0,03 (± 0,03)
mg/g para COPD. Em comparação com análises de lotes anteriores dos mesmos produtos, realizadas pela
empresa, os resultados obtidos ficaram dentro do esperado. Para as próximas etapas, deverá ser realizada
esta metodologia em diferentes lotes destes ovoprodutos, assim como em ovos in natura, podendo-se assim,
verificar se há diferença no teor de colesterol em diferentes lotes. Destaca-se a importância de verificar os
resultados em diferentes lotes do produto para a correta discriminação dos valores nas embalagens.
Palavras-chave: Ovos. Ovoprodutos. Colesterol.
Referências: Instituto Adolfo Lutz. (2008). Métodos Físico-Químicos para Análise de Alimentos. Métodos
Físico-Químicos para Análise de Alimentos.
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Seleção de indicadores para organizações industriais:
uma revisão teórica

Resumo: Este estudo é um recorte de um dos objetivos desenvolvidos no projeto de pesquisa Edital 01/2017
- ARD FAPERGS intitulado da “Estruturação e análise de índice de sustentabilidade em indústrias moveleiras
de micro e pequeno porte”, que está sendo desenvolvido na Universidade do Vale do Taquari - Univates,
vinculado ao Programa de Pós-graduação em Sistemas Ambientas Sustentáveis (PPGSAS). O estudo deste
resumo objetivou a seleção de um conjunto de indicadores de sustentabilidade, que poderão ser utilizadas
em organizações industriais. A metodologia utilizada foi a abordagem qualiquantitativa, o procedimento
técnico ocorreu por meio de uma revisão sistemática de literatura. A busca das referências ocorreu com base
nas palavras chave, “Indicators of sustainability”, “economic”, “social”, “environmental”, “industry” na base
Springerlink, Pubmed, Meraldinsight, Science direct, Wiley Online Library, Scopus, Scielo e Google Scholar.
Esta busca ocorreu em julho de 2018 e encontrou 3.927 materiais, sendo assim, estes foram lidos em especial
o título e o resumo e para enquadramento nesta pesquisa, observou-se os seguintes critérios: a) abranger
os três aspectos do Triple Bottom Line; (b) apresentar um conjunto de indicadores de sustentabilidade; (c)
estar ligado a sustentabilidade industrial; e (d) ser o resultado de apenas publicações de artigos científicos
com o processo de revisão cega. Após a leitura dessas publicações, foram encontrados um total de 24 artigos
científicos que atendem aos critérios de inclusão. A tabulação dos artigos compilou de forma ordenada os
indicadores de sustentabilidade, utilizados nas indústrias com base na frequência que apareciam nos papers.
Os resultados revelam um total de 753 indicadores coletados, com repetições. Deste total foram apurados e
identificados os indicadores de sustentabilidade, relacionados ao Triple Bottom Line: Indicadores ambientais,
(348) os que tem maior índice no aspecto ambiental, relacionam-se ao, volume de gases atmosféricos,
consumo de energia elétrica, consumo de água, entre outros; Os indicadores sociais (244) com maior
frequência, abrangem a saúde e segurança, envolvimento da sociedade, comportamento ético, entre outros;
e os indicadores econômicos (161) que possuem maior grau de frequência vinculam-se ao valor da receita
bruta, valor adicionado, lucro líquido, entre outros. Conclui-se que, este estudo atualiza e complementa os
esforços de estudos anteriores, sobre um conjunto de indicadores de sustentabilidade. Além disso, pode-se
destacar que esta pesquisa procurou transcender a literatura atual sobre o assunto, fornecendo um conjunto
de indicadores de sustentabilidade com consistência e considerando os 24 estudos anteriormente analisados.
Palavras-chave: Indicadores. Sustentabilidade. Conjunto de Indicadores. Indústria.
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Análise das compreensões dos professores de ciência
sobre ensino e aprendizagem

Resumo: Este trabalho foi realizado por meio do Projeto de Ensino e Aprendizagem em Ciências da
Universidade do Vale do Taquari - Univates, vinculado aos Programas de Pós-graduação em Ensino e Ensino
de Ciências Exatas da Univates. No segundo semestre de 2017 foi realizado o Curso para Formação de
Professores em Ciências na Univates. No curso, intitulado Formação de professores em processos de ensino
e aprendizagem em Ciência Química, se realizou sete encontros com um grupo de professores durante o ano
letivo. Participaram cinco professores do Ensino Fundamental e Médio, abordando diferentes estratégias de
ensino e formação pedagógica. A pesquisa apresenta caráter qualitativo, sendo caracterizado como um estudo
de caso. O objetivo do curso foi discutir metodologias que colaborem com o ensino e com a aprendizagem,
facilitando e auxiliando para uma melhor comunicação entre professores e estudantes. Nesse sentido, essa
formação de professores buscou o aprofundamento das compreensões dos processos de ensinar e aprender
ciências, e para tal, se propõe analisar, de forma processual, aspectos da aprendizagem. Esse trabalho
consiste numa análise das experiências vivenciadas nesses encontros. A partir dos relatos dos professores,
os pesquisadores e bolsistas propuseram as temáticas para os próximos encontros. Para coleta dos dados
empíricos da pesquisa se utilizou questionário, gravações das discussões dos encontros em áudio e trabalhos
produzidos pelos participantes. A utilização de estratégias de ensino, o uso de tecnologias e dificuldades
enfrentadas por alunos e professores na sala de aula foram debatidos durante quase todos as reuniões,
servindo como eixo-norteadores das conversas. No primeiro encontro se fez uma coleta de informações,
a partir de questionário, sobre as compreensões dos professores acerca dos processos de ensinar e de
aprender química. No segundo, as considerações apresentadas a partir do questionário foram debatidas
entre os professores, abordando perspectivas e experiências na docência. A discussão de fundamentos
teórico-práticos sobre ensino e aprendizagem de conceitos de química foi o que marcou o terceiro dia. Nos
dois encontros seguintes, se solicitou que os professores planejassem e desenvolvessem atividades com os
alunos na escola, tendo como base o curso de formação e as estratégias de ensino discutidas. Os mesmos
deveriam escolher um tema e organizar um plano de unidade de ensino. No sexto dia, se discutiu a utilização
do software PensaQui® em sala de aula, elencando pontos positivos e negativos. No último encontro, se fez
a socialização dos resultados alcançados a partir da execução do plano de unidade. Houve um predomínio de
metodologias que privilegiam a autonomia dos alunos, desde a criação de mapas conceituais, até experiências
com pilha de limão e elaboração de tabela periódica. Os professores puderam concluir que a participação dos
alunos nas atividades rendeu melhores resultados, tendo em vista experiências anteriores realizadas com
propósito semelhante, e considerando também que os estudantes se sentiram mais atraídos pelo conteúdo
e interessados no processo de aprendizagem.
Palavras-chave: Formação de professores. Ciências Humanas. Estratégias de Ensino.
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Paisagens de transição do permo-carbonífero: análise
cienciométrica

Resumo: Considerando a natureza cíclica dos eventos ambientais, os estudos paleoecológicos têm se tornado
cada vez mais importantes para compreensão dos fenômenos envolvidos na dinâmica dos ambientes atuais.
Como um ramo da Paleontologia, a Paleoecologia busca reconstruir as relações entre os organismos do passado
e os paleoambientes em que viviam. Um dos momentos da história evolutiva do Sistema Terra que tem sido
utilizado como base para a definição dos potenciais impactos gerados pelas mudanças ambientais advindas
do aumento das temperaturas médias globais, é o final do Paleozoico. No Hemisfério Sul, a deglaciação
registrada no paleocontinente de Gondwana é considerada como sendo o primeiro e único momento em que
a biodiversidade continental enfrentou desafios evolutivos similares àqueles que se projeta para o futuro do
planeta. Consequentemente, estudos abordem as condições paleoambientais vigentes em escala regional e
global quando da deposição dos níveis do intervalo são extremamente importantes. Com objetivo de analisar
a disponibilidade de informações científicas acerca dos paleoambientes continentais que dominaram as
paisagens ao longo do Permo-Carbonífero, foram utilizados princípios de análise cienciométrica na busca de
trabalhos publicados sobre o tema. Para tanto, foi realizado um levantamento nas bases de dados Scopus e
Web of Science. Sem definição de limite cronológico inferior, foram considerados os artigos publicados até
dezembro de 2018, com a utilização dos seguintes padrões de busca: “landscape”, “Permian”, “Carboniferous”,
“transition”, “paleoenvironment”,“palaeoenvironment”. Ao total, foram localizados 81 trabalhos publicados,
dos quais se registrou o ano de publicação, o periódico em que foram publicados e o país onde o estudo
foi realizado. Na base Web of Science foram localizados 31 artigos distribuídos em 30 periódicos, versando
sobre estudos realizados na África do Sul (3), Alemanha (2), Argentina (3), Austrália (3), Bulgária (1), Canadá
(1), Espanha (1), França (1), Holanda (1), Inglaterra (1), Itália (1), Noruega (1), Nova Zelândia (1), Polônia
(1) e Vietnã (1). Na base Scopus, foram encontrados 50 artigos distribuídos em 45 periódicos, descrevendo
estudos realizados na África do Sul (4), Alemanha (4), Arábia Saudita (1), Argentina (3), Austrália (3), Bulgária
(1), Canadá (2), Espanha (1), França (1), Inglaterra e País de Gales (3), Irlanda (1), Itália (2), Noruega (2),
Nova Zelândia (1), Polônia (1), Reino Unido (3), Rússia (2) e Vietnã (1). Enquanto na base Web of Science o
trabalho mais antigo sobre o tema data de 1993, na base Scopus é de 1983. Observa-se, ainda, um incremento
no número de publicações a partir de 2009 na base Web of Science, e de 2001 na base Scopus. Regiões
como a Ásia e o Oriente Médio carecem de estudos detalhados na área. Apesar das limitações impostas
pelo método de análise, restrito a duas bases de dados online e ao idioma inglês, é possível concluir que o
conjunto de informações disponíveis acerca das condições paleoambientais do intervalo estudado é restrita
e paleogeograficamente dispersa. Além disso, os estudos possuem restrições regionais por terem sido
realizados em sucessões cuja correlação é restrita. Portanto, as reconstruções paleoambientais disponíveis
tendem a retratar condições locais ou regionais, de forma que estrapolações continentais ou globais devem
ser evitadas.
Palavras-chave: Paleoecologia. Paleoambientes. Paleozoico Superior. Carbonífero. Permiano.

174

SUMÁRIO

Anais do III Congresso
Internacional de
Ciência, Tecnologia e
Conhecimento

ISBN 978-85-8167-285-4

Nome dos autores: Júlia Siqueira Carniere
Demais participantes: Ândrea Pozzebon Silva. Allana Brugnera. Cátia Viviane Gonçalves. Cibele Inês Rockenbach.
Gisele Sana Rebelato. José Rafael W. Benício. Rafael Spiekermann.
Orientador: André Jasper
Nome da Instituição: Universidade do Vale do Taquari - Univates
Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

Uma análise cienciométrica da distribuição de
charcoal no período cretáceo

Resumo: Os estudos paleobotânicos são de extrema importância para a compreensão dos processos pelos
quais passou o Sistema Terra ao longo do tempo. Um dos períodos de especial interesse para a área é o
Período Cretáceo (~145,0 a 66,0 Ma), quando eventos importantes associados à evolução geológica e biológica
do planeta foram desencadeados. Além de conhecido pelo apogeu e posterior extinção dos saurídeos, o
Cretáceo é considerado um momento com expressiva ocorrência de incêndios vegetacionais em todo o
planeta. Consequentemente, aceita-se que é potencialmente alta a possibilidade de ocorrência de registros
de charcoal (indícios diretos da ocorrência desses eventos) em níveis sedimentares depositados ao longo do
período. Com o intuito de avaliar a quantidade e a distribuição dos registros de charcoal já publicados para o
intervalo, aplicou-se uma análise cienciométrica acerca do tema na base de dados ‘Web of Science’. A busca
se deu por artigos publicados até janeiro de 2019, sem limite anterior de data de publicação. Procurouse a existência dos tópicos ‘charcoal’ ou ‘cretaceous’ ou ‘wildfire’ no título, resumo ou nas palavras-chave
dos trabalhos. Dentre os 50 trabalhos inicialmente encontrados, foram selecionados aqueles que versavam
especificamente sobre charcoal no Cretáceo. Após aplicados os filtros, restaram apenas 14 artigos completos
que abordam a análise detalhada de charcoal proveniente de sistemas deposicionais associados ao período
geológico estudado. A distribuição das ocorrências é variada, incluindo diferentes regiões paleogeográficas,
como: África (2), Antártica (1), Brasil (2), Canadá (1), China (1), Estados Unidos (1), Índia (1), Jordânia (1),
México (1), Nova Zelândia (1), República Checa (2). As publicações estão distribuídas em 8 periódicos científicos
e o primeiro artigo data o ano de 1994. Apesar das limitações da análise realizada, incluindo a utilização
de apenas uma base de dados online de alcance temporal restrito, é possível observar uma discrepância
entre a expectativa inicial e o número de publicações encontradas. Enquanto as condições paleoambientais
predominantes ao longo do Cretáceo eram favoráveis à formação de charcoal, a quantidade e distribuição de
estudos acerca do tema ainda é restrita, o que pode induzir uma avaliação equivocada. Como continuidade
desta avaliação inicial, serão realizadas buscas em outras bases de dados, além de amplo fichamento dos
artigos encontrados. Todavia, é possível concluir que o tema (ocorrência de charcoal em níveis do Cretáceo) é
promissor do ponto de vista científico, justificando estudos de prospecção e análise de novas ocorrências em
diferentes regiões paleogreográficas.
Palavras-chave: Paleoincêndios. Cretáceo. Paleobotânica. Paleoambientes. Cienciometria.
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Avaliação de diferentes rotas para obtenção de
nanocelulose a partir de resíduos de erva-mate

Resumo: Comumente encontrada na América do Sul, a erva-mate (Ilex paraguariensis St. Hill) tem sua produção
concentrada no sul do Brasil, tornando o estado do Rio Grande do Sul líder em produção e consumo. Em 2014,
a produção brasileira de erva-mate foi de 602.484 toneladas, com uma área de 70.820 hectares, rendendo
em torno de 8,5 toneladas de erva-mate por hectare. Ao longo do processo de beneficiamento das folhas
da planta, o resíduo de palitos de erva-mate (PEM) gerado, representa 2% em massa da produção, sendo
comumente utilizado como adubo, queimado em caldeiras para geração de energia ou, ainda, na produção
de carvão vegetal. Resíduos agroindustriais, como os PEM, são constituídos majoritariamente de 35-50%
de celulose, 20-30% de hemicelulose e 10-25% de lignina, apresentando assim oportunidades ao mercado
quando utilizados na geração de produtos com maior valor agregado, como por exemplo, na obtenção de
celulose ou da nanocelulose. Nanocelulose são partículas de celulose que possuem pelo menos uma de suas
dimensões menores que 100 nm, gerando um grande interesse em diversas aplicações, como nanocompósitos,
superabsorventes e nanofiltros, devido às suas excelentes propriedades mecânicas, químicas e ópticas. Para a
obtenção de nanocelulose, existe uma diversidade de tratamentos químicos, físicos e biológicos que podem
ser utilizados, fazendo uso de diferentes equipamentos e combinações de tratamentos. Podem ser utilizados
métodos como tratamento alcalino (TA), branqueamento (BQ), hidrólise ácida (HA), explosão a vapor (EV),
entre outros. À vista disso, objetivou-se avaliar a obtenção de nanocelulose por meio de métodos mecânicos
(explosão à vapor) e métodos químicos (tratamento alcalino, branqueamento e hidrólise ácida) a partir do
resíduo de PEM proveniente da região sul do Brasil, fornecidos por uma empresa da cidade de Venâncio AiresRS. O resíduo de PEM foi inicialmente classificado em tamanho uniforme usando um sistema de peneira com
230 mesh e dividido em quatro diferentes amostras, de acordo com a sequência de tratamentos realizados:
PEM-0 (sem tratamento), PEM-M01 (TA, EV, BQ e HA com EV), PEM-M02 (EV, BQ e HA com EV) e PEM-M03
(TA, BQ e HA). O TA, BQ e HA foram realizados com soluções de NaOH a 3% (m/v), H2O2 a 10% (m/v) e ácido
oxálico a 5% (m/v) (PEM-M01 e PEM-M02) e 10% (m/v) (PEM-M03). Para realizar a etapa de EV, utilizou-se
uma autoclave a 127 ºC e pressão de 1,5 bar, com liberação rápida total da pressão após 1 h, repetindo o
processo por três vezes. A nanocelulose obtida foi caracterizada por meio de microscopia eletrônica por
transmissão (MET), espalhamento dinâmico de luz (EDL) e difração de raio-x (DRX). Os resultados de MET
demonstraram a obtenção de nanocelulose para todas as metodologias avaliadas, obtendo-se diâmetros de
até 7 nm das nanofibras. Já os resultados de EDL apresentaram picos com altas concentrações de material
abaixo de 300 nm, e os resultados de DRX demonstraram um aumento no índice de cristalinidade de até 35%
em relação à amostra sem tratamento. Desta forma, as rotas avaliadas neste estudo demonstraram-se viáveis
e com grande potencial para a obtenção de nanocelulose a partir destes resíduos de PEM.
Palavras-chave: Palito de erva-mate. Explosão a vapor. Tratamento químico. Nanocelulose
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Efeito de cultivares de videira (vitis vinifera) sobre
populações de fitoseiídeos (acari) na região noroeste
de Portugal

Resumo: A região dos Vinhos Verdes localiza-se a noroeste de Portugal, denominada de Entre-Douro-e-Minho.
Possui como limite ao noroeste o Rio Minho, estabelecendo fronteira com a Espanha, e ao Sul o rio Douro e
as Serras da Freita, Arada e Montemuro, sendo considerada a maior região vinífera demarcada portuguesa e
uma das maiores da Europa. Panonychus ulmi (Koch) é um dos ácaros fitófagos capaz de atingir o nível de dano
econômico. Verifica-se que existe um comportamento diferenciado desta praga em diversas cultivares, assim
como a presença e abundância de predadores da família Phytoseiidae. O objetivo deste estudo foi avaliar a
abundância de espécies de fitoseiídeos em diferentes cultivares de videiras brancas e tintas em relação às
características morfológicas das folhas e locais de coleta. Para o levantamento dos dados foram realizadas
coletas entre os meses de julho e setembro de 2017, na região noroeste de Portugal, sub-região de Lima em
três locais: Escola Superior Agrária (ESA), Estação Vitivinícola Amândio Galhano (EVAG) e Casa de Barreiros
(CBAR). Para as coletas foram selecionadas as cinco cultivares brancas: Alvarinho, Arinto, Avesso, Loureiro
e Trajadura; e cinco tintas: Borraçal, Brancelho, Espedeiro, Padeiro e Vinhão. Foram coletadas 50 folhas/
vinha em cada localidade. No final das coletas teve-se um total de 7.301 ácaros coletados, pertencentes
a sete espécies. As espécies mais abundantes foram Typhlodromus pyri Scheuten (92,92%), Typhlodromus
exhilaratus Ragusa (4,74%) e Amblyseius andersoni Chant (2%). O local com maior abundância foi na ESA
(57%), seguido da EVAG (30%) e CBAR (13%). Typhlodromus pyri foi à espécie mais abundante e frequente em
todas as cultivares analisadas, sendo responsável por mais de 90% dos espécimes coletados. Nas cultivares
brancas, apresentaram maior abundância Arinto (62%) e entre as tintas, Brancelho (26%). No entanto,
tanto as cultivares brancas como as tintas apresentaram proporções semelhantes, com 47,7% e 52,3%,
respectivamente, não apresentando diferenças significativas entre as cultivares (H=0,44; p=0,51). Também
não houve diferença significativa entre as cultivares tintas (H=1,83; p=0,76) e brancas (H= 1,90; p=0,75).
Contudo, quando as cultivares são analisadas comparativamente entre os locais de coleta, nota-se diferença
significativa entre elas, exceto para Avesso, avaliada apenas em dois locais (H=224,37; p < 0,0001). Portanto,
podemos concluir que a abundância de fitoseiídeos nas cultivares brancas e tintas não foram influenciadas
pela morfologia das folhas da região noroeste de Portugal.
Palavras-chave: Phytoseiidae. Acari. Amblyseius andersoni. Typhlodromus exhilaratus. Typhlodromus pyri.

177

SUMÁRIO

Anais do III Congresso
Internacional de
Ciência, Tecnologia e
Conhecimento

ISBN 978-85-8167-285-4

Nome dos autores: Gabriela Kuhn
Demais participantes: Ani Caroline Weber. Bárbara Buhl. Bruno Dahmer
Orientador: Eduardo Miranda Ethur
Nome da Instituição: Universidade do Vale do Taquari - Univates
Área de conhecimento: Ciências da Saúde

Avaliação da atividade antibiofilme do óleo essencial
de frutos de schinus terebinthifolius frente a listeria
monocytogenes

Resumo: Schinus terebinthifolius, conhecida como aroeira-vermelha ou pimenta-rosa, é uma espécie
originária da América do Sul, pertencendo a família Anacardiaceae. O farmacógeno da espécie é encontrado
nas cascas secas do caule, mas as folhas e frutos também são muito utilizados na medicina popular, como
cicatrizante, anti-inflamatório e antifúngico. Além disto, é muito utilizada em alimentos como uma variedade
de pimenta do reino. Os óleos essenciais desempenham importantes funções para a planta, como proteção
contra predadores, atração de polinizadores e na proteção contra a perda de água. Listeria monocytogenes
é uma bactéria Gram-positiva que causa doença de origem alimentar, a listeriose. Esta bactéria pode ser
transmitida através da ingestão de alimentos contaminados, como produtos lácteos, embutidos e frutos do
mar, podendo causar encefalite, septicemias, meningites e abortos. Um dos principais meios de contaminação
dos alimentos é na indústria alimentícia, em virtude da formação de biofilmes e adesão de microrganismos
em superfícies de contato, fixando-se e iniciando seu crescimento. Sendo assim, a maior parte da atividade
bacteriana geralmente ocorre com as bactérias organizadas, gerando o biofilme, permitindo sua sobrevivência
em ambientes hostis. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antibiofilme dos óleos essenciais de
frutos de Schinus terebinthifolius frente a Listeria monocytogenes (ATCC 7644). O óleo essencial foi extraído
através do método de hidrodestilação, com o aparelho Clevenger, por 2 horas. Após foi removido por
gravidade e purificado com sulfato de sódio anidro. O rendimento do óleo foi de 3,56%. O teste da atividade
antibiofilme foi realizado em placa de 96 poços e a leitura da absorbância foi feita no aparelho Spectramax.
Os óleos foram testados nas concentrações de 0,4 mg/mL e 4,0 mg/mL e foram diluídos em solução Tween
0,8%. Como resultado foi observado a inibição da formação de biofilme em 44,07% na concentração de 0,4
mg/mL, e de 79,47% na concentração de 4,0 mg/mL. O óleo essencial dos frutos de Schinus terebinthifolius
apresentou uma atividade antibiofilme significativa, em que o óleo na concentração de 4,0 mg/mL apresentou
uma inibição melhor comparado à concentração de 0,4 mg/mL.
Palavras-chave: Pimenta-rosa. Atividade antibiofilme. Doenças alimentares. Óleo essencial.
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Avaliação da composição e do potencial antioxidante do
óleo essencial de pimenta rosa
Resumo: Antioxidantes são substâncias capazes de retardar as reações de degradação oxidativa, sendo que o
efeito antioxidativo pode ocorrer por inibição de radicais livres ou por complexação de metais. Atualmente,
diversos estudos mostram que os radicais livres e outros oxidantes são potenciais causadores de várias
doenças como as cardiovasculares, câncer, catarata e disfunções cerebrais, o que consequentemente leva
a uma crescente busca de compostos antioxidantes pela farmacologia, inclusive de plantas com potencial
medicinal e de óleos essenciais. Sendo assim, o óleo essencial de pimenta rosa (Schinus terebinthifolius)
apresenta-se como uma boa fonte a ser estudada, devido ao abundante uso desta planta (principalmente
em condimentos alimentares e ações terapêuticas). A pimenta rosa é o fruto da aroeira vermelha,
pertencente à família Anacardiaceae, sendo muito utilizada na culinária da América do Sul e em partes da
Ásia. Esta espécie possui um alto poder alelopático e apresenta atividades antioxidantes, anti-inflamatórias,
antissépticas, antifúngicas, antibacterianas e mutagênicas, além de possuir uma quantidade considerável de
óleo essencial. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a composição e o potencial antioxidante
do óleo essencial de pimenta rosa. Observou-se que o óleo essencial (analisado por cromatografia gasosa
acoplada a espectrometria de massas) apresentou 30 componentes, dos quais foram possíveis identificar por
índice de Kovats 26. Dentre os componentes majoritários presentes no óleo está o α-Felandreno (38,91%),
além de α-Pineno (12,72%) e Limoneno (12,35%) e outros componentes em menores concentrações. A
atividade antioxidante foi realizada baseando-se em uma metodologia que utiliza a avaliação pelo método de
captura do radical DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil). A técnica baseia-se na transferência de elétrons onde,
por ação de um antioxidante ou uma espécie radicalar, o DPPH que possui coloração púrpura é reduzido
formando difenil-picril-hidrazina, de coloração amarela, com consequente decréscimo da absorção a 517 nm.
As concentrações do óleo testadas foram de 100; 50; 25; 12,5; 6,25; 2,12; 1,56 e 0,78 mg/mL. Observou-se
que a atividade antioxidante foi proporcional a concentração do óleo, obtendo-se um IC50% de 10,12 mg/
mL. Desta forma, pode-se perceber a presença de alguns compostos com atividade antioxidante no óleo
testado. Como perspectiva de continuidade dos trabalhos, pretende-se realizar novos experimentos com
óleos essenciais, como por exemplo, a avaliação da atividade antifúngica do óleo de pimenta rosa.
Palavras-chave: Pimenta rosa. Óleos essenciais. Índice de Kovats. Atividade antioxidante.
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Associação de polimorfismos nos genes lep e lepr com
parâmetros antropométricos, bioquímicos e consumo de
carboidratos em adultos

Resumo: A prevalência mundial da obesidade vem crescendo drasticamente, mostrando-se como uma grave
ameaça à saúde humana e um grande problema para a saúde pública atual. A doença se relaciona com baixa
expectativa de vida, já que aumenta o risco para diversas patologias crônicas, como diabetes tipo 2, doenças
coronárias e câncer. A obesidade é uma doença multifatorial, e vários estudos encontraram associações
de polimorfismos nos genes da leptina (LEP) e do receptor da leptina (LEPR) com a doença, já que a ação
deste hormônio está relacionada com o balanço energético por meio da regulação do apetite e aumento do
gasto de energia. Entretanto, os resultados ainda são contraditórios em relação aos alelos de risco, tornando
importante desenvolver novas pesquisas para esclarecer o papel destes polimorfismos na doença. O objetivo
deste estudo é verificar a associação de polimorfismos nos genes LEP (rs7799039) e LEPR (rs1137101) com
parâmetros antropométricos, bioquímicos e com o consumo de carboidratos em adultos. Serão incluídos na
pesquisa 835 indivíduos de ambos os sexos, maiores de 18 anos, que possuem algum vínculo com a Univates.
Os participantes serão investigados por meio de uma anamnese clínica, que inclui dados demográficos, história
clínica, recordatório alimentar de 24 horas e antropometria. Para a análise dos parâmetros bioquímicos (perfil
lipídico e glicose em jejum) será coletada uma amostra de sangue periférico, que também será utilizada para a
extração de DNA. A avaliação bioquímica será realizada no Laboratório de Análises Clínicas, do Centro Clínico
da Univates, na automação de bioquímica BS-120 da Mindray®, utilizando kits comerciais da marca BioClin®.
O controle de qualidade das análises será realizado utilizando controles comerciais normais e patológicos
da mesma marca. A extração de DNA será feita pelo Método de Salting-Out e os polimorfismos estudados
serão genotipados pelo sistema de discriminação alélica TaqMan (Applied Biosystems). Todos os indivíduos
incluídos no estudo irão assinar um termo de consentimento livre e esclarecido (COEP/Univates: 2.502.199).
As análises estatísticas serão realizadas no software SPSS, v25. Até o momento, foram analisados os dados de
378 mulheres. As frequências alélicas observadas foram 0,57 (A) e 0,43 (G) para o rs1137101 e 0,58 (G) e 0,42
(A) para o rs7799039. Não foram encontradas associações significativas entre os polimorfismos investigados
com o perfil lipídico, glicose em jejum e consumo de carboidratos. Ressalta-se que esses resultados são
parciais, e podem ser consequência de uma amostra pequena e limitada. Conclusões mais robustas poderão
ser feitas quando todos os participantes do estudo forem incluídos nas análises.
Palavras-chave: Polimorfismo. Leptina. Obesidade.
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Determinação da atividade pozolânica do pó de ágata
através de três diferentes métodos

Resumo: O presente trabalho vincula-se ao projeto de pesquisa “Eletroquímica aplicada às Ciências
Ambientais: detecção, tratamento e geração de energia” do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e
Desenvolvimento (PPGAD). A incorporação de materiais pozolânicos em matrizes de cimento tem sido
cada vez mais buscada por indústrias produtoras de cimento e concreto, pois representa uma redução de
custos gerando produtos com propriedades cimentantes. Dessa forma, também proporcionam destino
mais adequado para resíduos industriais ou agrícolas, evitando que haja um descarte inadequado desses
materiais. A indústria de beneficiamento de pedras brutas é um setor bastante forte no Rio Grande do
Sul, devido à grande disponibilidade de pedras para extração. Esse setor carece de tecnologias adequadas,
gerando grandes quantidades de perdas de matéria-prima e alta geração de resíduos. Estudos apontam que o
principal resíduo gerado por essa indústria é uma espécie de lodo, composto por fragmentos de pedras, óleos,
detergentes e pó de pedras. Esse lodo representa cerca de 50% da matéria-prima tratada, implicando em
custos a beneficiadora para sua correta destinação. Visando um destino mais sustentável para esse resíduo,
essa pesquisa determinou a atividade pozolânica do lodo de ágatas quando reduzido à pó através de três
diferentes métodos: Método de Chapelle Modificado - NBR 15895 (ABNT, 2010), a determinação de Atividade
Pozolânica com cimento Portland - NBR 5752 (ABNT, 2014) e a determinação de Atividade Pozolânica com cal
- NBR 5751 (ABNT, 2015). Utilizou-se o Método de Chapelle Modificado, em triplicata, e a atividade pozolânica
determinada foi de 268,10 mg/g. Já a determinação da Atividade Pozolânica com cimento Portland, realizada
para 63 e 91 dias, indicou um valor de 64% e 68,08%, respectivamente. Por fim, a determinação de Atividade
Pozolânica com cal, realizada para 7 e 28 dias, demonstrou resistência à compressão axial de 0 e 0,22 MPa,
respectivamente. Quando comparados às exigências para materiais pozolânicos da norma técnica, o material
apresenta as características químicas exigidas pela mesma. Porém, nas exigências físicas, apenas atende à
granulometria. Os índices de atividade pozolânica obtidos com o cimento e a cal não atingiram o mínimo
exigido pela norma.
Palavras-chave: Pozolanicidade. Reutilização. Resíduo Industrial.
Referências: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5752: Materiais pozolânicos determinação do índice de desempenho com cimento Portland aos 28 dias. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5751: Materiais pozolânicos - Determinação da
atividade pozolânica com cal aos sete dias. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15895: Materiais pozolânicos - Determinação do teor
de hidróxido de cálcio fixado - Método Chapelle modificado. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.
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Algumas implicações de práticas de modelagem
matemática no Ensino Médio

Resumo: Diversificar a forma de atuação dos professores, utilizando distintas técnicas de ensino, pode facilitar a
aprendizagem das Ciências Exatas, visto que alunos do Ensino Médio, constantemente, apresentam-se desmotivados,
pouco criativos e sem muita autonomia. Neste sentido, desenvolve-se a pesquisa “Despertando a vocação científica
e criatividade por meio de Modelagem Matemática em alunos do Ensino Médio no interior do Rio Grande do Sul”.
De acordo com Almeida, Silva e Vertuan (2013), a Modelagem Matemática pode ser definida como um conjunto de
procedimentos que são implementados em uma situação real e por meio dos quais se consegue expressar a solução do
problema. Esta pesquisa tem como objetivo central analisar as implicações do uso da Modelagem Matemática, como
metodologia de ensino, na área de Ciências Exatas em um grupo de alunos do Ensino Médio. A referida pesquisa conta
com o apoio do CNPq e está sendo desenvolvida na Universidade do Vale do Taquari - Univates. Para obter os modelos
matemáticos, são apresentadas situações-problemas aos alunos e estes necessitam modelá-la, representando a
resposta por meio de um modelo matemático. O intuito é despertar nos alunos o interesse pelas Ciências Exatas, a
criatividade, a criticidade e a autonomia. Nesta pesquisa, as etapas da pesquisa são: 1) Envio de questionário online
para direção/coordenação pedagógica; 2) Realização de entrevistas objetivando conhecer práticas já utilizadas pelos
professores; 3) Realização de reuniões; 4) Acompanhamento da exploração de algumas práticas nas escolas parceiras;
5) Envio de questionário online para alunos com intuito de avaliar os resultados obtidos; 6) Produção de artigos. Em
especial, esse trabalho tem como objetivo demonstrar os resultados obtidos no desenvolvimento da quinta meta,
qual seja, envio do questionário online, via plataforma Google Forms, para os alunos que participaram da prática
desenvolvida em duas escolas, com o intuito de avaliar a atividade desenvolvida. Responderam o questionário 28
alunos do primeiro ano do Ensino Médio que participaram da prática, de um total de 31 alunos. A análise dos dados
foi realizada com o auxílio dos softwares Excel e TagCrowd. Os resultados apontam que 16 alunos são do gênero
feminino e 12 do gênero masculino; os alunos, em média, tinham 16 anos. Acerca da Matemática e da Física, 19
responderam que gostam da matemática, 6 que não gostam e 3 que se sentem indiferentes; 11 alunos responderam
que gostam de Física, 12 que não gostam e 5 que são indiferentes. No que tange à prática desenvolvida, a maior parte
dos alunos a indicou como sendo “legal”, “boa”, “interessante” e “importante”. Outra palavra usada para defini-la
foi “gostei”. Como aspectos positivos, a maioria dos alunos apontou a aprendizagem e a descoberta de fórmulas
matemáticas para resolver situações do cotidiano e o trabalho em equipe; distintamente, nos aspectos negativos,
alguns mencionaram que deveria ter mais tempo para realizar as atividades; nas sugestões, os alunos apontaram a
necessidade de desenvolver mais atividades práticas, haja vista que elas auxiliam no entendimento das situaçõesproblemas, bem como ter disponibilidade de mais tempo para a realização da prática. A partir dos resultados
é possível inferir que a prática pedagógica, desenvolvida por meio da Modelagem Matemática, contribuiu para o
desenvolvimento da autonomia e a descoberta de fórmulas, proporcionou aulas mais desafiadoras e viabilizou o
trabalho colaborativo.
Palavras-chave: Prática Pedagógica. Modelagem Matemática. Ensino Médio.
Referências: ALMEIDA, Lourdes Werle de; SILVA, Karina Pessôa da; VERTUAN, Rodolfo Eduardo. Modelagem
Matemática na Educação Básica. São Paulo: Contexto, 2013.
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A utilização de um fitoterápico associado ao
encapsulamento de microrganismos com potencial
probiótico em modelo experimental in vitro

Resumo: A microbiota humana é composta por microrganismos que desempenham diferentes funções,
como absorção de nutrientes, proteção contra patógenos e imunomodulação. Atualmente probióticos
destacam-se como culturas de células vivas que, quando ingeridos em quantidades suficientes, contribuem
de forma benéfica para a homeostase, vindo a promover a sua adesão e colonização na mucosa intestinal.
Para serem benéficos ao hospedeiro, estes microrganismos precisam alcançar o trato gastrintestinal (TGI)
sobrevivendo às condições adversas do meio causadas pela acidez estomacal e os sais biliares no intestino.
Desta forma, buscam-se estratégias para viabilizar a sobrevivência das células, dentre elas, as tecnologias
de microencapsulação, que são metodologias promissoras para a proteção dos probióticos, pois consistem
em envolver estes microrganismos em pequenas cápsulas, promovendo sua liberação em condições
controladas e específicas. Devido à procura por estes novos produtos à base de ativos naturais, faz-se
necessário encontrar uma solução eficaz para o seu desenvolvimento, o qual possa responder a problemática
de viabilização. Dada a importância terapêutica e o potencial biotecnológico de moléculas biologicamente
ativas e microrganismos com potencial probiótico, objetiva-se com este trabalho, avaliar o extrato de um
fitoterápico com característica prebiótica associado ou não a uma levedura com possível atividade probiótica,
em microcápsulas e apenas em associação, nos modelos experimentais in vitro, visando contribuir com o
conhecimento científico e o desenvolvimento de novos produtos que possam promover a melhoria da função
intestinal, bem como a recuperação de determinadas inflamações e infecções gastrointestinais. Como objetivos
específicos do trabalho, está delineada a avaliação da viabilidade celular do microrganismo com potencial
probiótico associado a um fitoterápico com potencial prebiótico, através de ensaios de simulação de TGI in
vitro, bem como o revestimento de ambos em associação, pela metodologia de extrusão com tecnologia de
vibração, realizada através do Encapsulator B-395 Pro, utilizando um polímero natural; a caracterização das
microcápsulas será realizada por microscopia eletrônica de varredura, identificando morfologia e tamanho
da microestrutura; para a análise de simulação do TGI in vitro será realizado o ensaio de bioacessibilidade,
onde simula-se o TGI e após será avaliada a viabilidade do microrganismo. Como resultados prévios, a análise
de bioacessibilidade do microrganismo, na sua forma não revestida, mostrou baixa viabilidade celular ao
atravessar as cavidades oral, gástrica e intestinal simuladas, nas suas diferentes condições, evidenciando
a importância do microencapsulamento. Como resultados futuros, teremos a microencapsulação da cepa
envolvida bem como a sua análise de simulação do TGI in vitro pelo método proposto, visando obter o maior
número de células viáveis no produto final.
Palavras-chave: Probióticos. Microencapsulação. Fitoterápico.
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Espécies ameaçadas de extinção e protegidas por lei em
Áreas de Preservação Permanente (APP) de propriedades
com criação de gado leiteiro na área rural do Vale do
Taquari (VT)/RS

Resumo: O VT/RS é formado por inúmeros fragmentos florestais nativos de diferentes estágios sucessionais
compostos por multiestratos de vegetação. Essas porções por vezes são caracterizadas APP, oferecendo habitats
e promovendo o equilíbrio do ecossistema local. Porém, algumas se localizam em áreas rurais delimitadas a
produtores com gado de leite, resultando em ocupação para dessedentação animal, ocasionando em pisoteio
do solo e descaracterização da área. A flora nativa possui espécies ameaçadas de extinção, podendo pertencer às
categorias Quase Ameaçada (NT), Vulnerável (VU), Em Perigo (EN), Criticamente em Perigo (CR), Regionalmente
Extinto (RE) e Extinto (EX), além das Imunes ao corte (IC), com considerável importância ao estado. O objetivo
deste estudo é identificar a ocorrência dessas espécies nas APP das propriedades com gado leiteiro na área
rural do VT/RS. O grupo de pesquisa “Sustentabilidade em propriedades rurais produtoras de leite do VT/RS”
acompanha 124 propriedades rurais, e fez análise florística nas APP presentes nestas propriedades, observando
se havia acesso animal. Utilizou-se o método de caminhamento na área e registraram-se as espécies. Quando da
não-identificação, coletou-se material botânico para análise em laboratório. Pesquisou-se a condição ambiental
das espécies em base de dados específica juntamente com as listas vermelhas da flora estadual e federal, além
de consultar legislações para identificar espécies imunes ao corte. Foram analisadas 78 propriedades produtoras
de leite, com existência de APP, e diversidade de 21 espécies ameaçadas e/ou protegidas. A espécie com maior
ocorrência nas propriedades foi Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze (Pinheiro-do-paraná), registrada em 46%
das propriedades, seguida de Aralia warmingiana (Marchal) J. Wen (Cinamomo-do-mato) em 21% e Apuleia
leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. (Grápia) em 14%. Registrou-se cinco espécies IC, sendo Erythrina falcata Benth.
(Corticeira-da-serra), E. crista-galli L. (Corticeira-do-banhado), e as figueiras Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.,
F. citrifolia Mill., F. cestrifolia Schott ex Spreng. e F. adhatodifolia Schott in Spreng. Dos sete graus de ameaça à
extinção registraram-se NT, VU, CR e EN, além de IC, a nível estadual, e graus VU e EN a nível federal. A maioria
das espécies são VU (sete, ou 33%), seguida de IC (cinco, ou 24%), EN (quatro, ou 19%), CR (três, ou 14%) e NT
(duas, ou 10%). Os tipos de APP registrados na área de estudo foram nascentes, em 51 propriedades, riacho
em 53, e rio em cinco, sendo que das que possuem nascente, 96% (49) apresentaram acesso do gado na APP,
das com riacho 77% (41), e rio 67% (quatro). Do total de propriedades, 96% (75) permitem alguma entrada dos
animais na APP, sendo apenas três propriedades (4%) com APP sem essa interferência antrópica. Conclui-se
que o livre acesso animal nas APP é comum nas propriedades e interfere na dispersão das espécies ameaçadas,
já que pisoteio e resíduos destes modificam o solo, desequilibrando a ecologia e a ocorrência dessas espécies.
É preocupante o acesso frequente do gado leiteiro em nascentes, pois já degrada no ponto de início do curso
hídrico, levando sedimentos pela água a riachos e rios, depositando-se nas zonas ripárias, interferindo no solo
e flora das APP seguintes. É interessante pensar que espécies EN e CR, os maiores graus de ameaça registrados,
estejam presentes, visto que, apesar da situação desgastante ainda ocorrem, podendo manter sua dispersão.
Palavras-chave: Produtor rural. Dessedentação animal em APP. Produção de leite.
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Reflexões de professores sobre a estratégia de ensino
por pesquisa em um curso de formação continuada

Resumo: O contexto do ensino vem sendo modificado ao longo do tempo devido às mudanças sociais,
políticas e tecnológicas, o que significa que as formas de se ministrar as aulas são, consequentemente,
transformadas. Observam-se que as palavras “técnicas”, “estratégias” ou “dinâmicas” de trabalho em sala
de aula são usadas como sinônimos. Pensando nos seus significados, percebe-se que elas enfatizam a
atividade artística, portanto, exigindo criatividade, diferindo da metodologia tradicional, a qual apresentava
a memorização como principal operação de pensamento. Para esse texto, optou-se por utilizar o termo
estratégia. O objetivo desse trabalho é analisar as reflexões de professores de ciências e matemática sobre
a estratégia de ensino por pesquisa. Esse estudo é o recorte de uma das atividades da pesquisa institucional
“Processos de Ensino e Aprendizagem em Ciências” da Univates que consistiu em um curso de formação
realizado em 2018, numa escola de Bom Retiro do Sul - RS, que propunha apresentar e refletir sobre
diferentes estratégias e conceitos de ensino, aprendizagem e outros fatores do contexto escolar. A pesquisa
é qualitativa, com elementos de um estudo de caso. Participaram onze professores, em oito encontros, que
foram gravados e transcritos, conforme o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). A análise dos
dados empíricos aproxima-se da Análise Textual Discursiva (ATD). Os encontros foram gravados digitalmente,
transcritos e categorizados com o uso de um software de análise qualitativa chamado QSR N Vivo 12 Pro.
Esse programa foi projetado inicialmente para fazer análise em múltiplos documentos como textos em
pdf e editáveis, arquivos em html, áudio, imagens, vídeos, gráficos em diversos formatos, o que permite
agilizar as interpretações. Ele também gera gráficos, faz análise de cluster, contagem de palavras, mapas
conceituais e possibilita a realização de transcrições que facilitam o trabalho do pesquisador no momento
de interpretar os dados. Como resultados preliminares, destaca-se as informações dos professores sobre
a estratégia de ensino por pesquisa, na qual eles relacionaram com o seu conhecimento disciplinar, mas
não com a prática de sala de aula. Nesse sentido, lembraram-se do ensino médio politécnico, que foi
a disciplina introduzida nas escolas da rede estadual do RS e gerou incômodos por faltar um currículo
mínimo. Houveram mudanças da disciplina as quais geraram impactos positivos nas classes ensinadas
apesar de alterações de carga horária com o decorrer do tempo. Um único professor reconheceu-a como
estratégia de ensino para as aulas, pois, considerando uma hipótese, ela parece corresponder a um modo
de ensinar não- convencional. Outro professor citou a necessidade de que eles precisam estudar mais,
melhorar os hábitos de escrita e leitura dos alunos. Contudo, é uma importante estratégia de ensino para
que os estudantes possam desenvolver autonomia, assumam responsabilidades, desenvolvam disciplina,
sejam agentes de seu conhecimento e reconheçam a transitoriedade do conhecimento científico. Destaca
nesse estudo que os reconhecem a relevância dessa estratégia para a prática na sala de aula.
Palavras-chave: Reflexões. Estratégias. Ensino por Pesquisa. Formação de professores. N Vivo 12.
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Qualidade de vida de produtores de leite

Resumo: Uma vez que as pessoas passam a viver mais, é necessário que cada vez mais alimentos sejam
produzidos e que se tenha uma oferta muito grande de produtos e serviços. De forma ou outra isso recai e
muito sobre os produtores rurais. Estas pessoas, que no Brasil, são os responsáveis pela maior quantidade de
produção de alimentos, possui carências diferentes da população urbana. As diferenças mais predominantes
dizem respeito a aspectos demográficos e socioeconômicos, como menor escolaridade e renda média mensal.
São destacadas, também pressões diferentes que são expostos como: qualidade do ar, poluição sonora e
estilo de vida. Na agricultura temos a maior incidência de pequenas propriedades rurais organizadas segundo
a agricultura familiar. É muito comum que este produtor trabalhe sozinho ou com toda a sua família e dentro
do núcleo familiar pode haver ainda uma divisão interna do trabalho. Quanto mais predomina o agronegócio,
mais comprometedoras são as condições de vida e de trabalho e com isso gerando o desgaste representado
pelo alargamento da jornada de trabalho, intensificação do seu ritmo, pagamento por produção, decréscimo
real do valor dos salários, descumprimento de direitos trabalhistas e diminuição de sua qualidade de vida. O
objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade de vida de produtores de leite da região do Vale do Taquari. São
104 propriedades que participam do projeto de pesquisa, sendo que os produtores são avaliados por meio do
questionário WhoQol-bref e de um roteiro de perguntas para analisar o perfil do produtor. Esse instrumento
é um questionário que investiga a percepção do indivíduo a respeito de sua Qualidade de Vida. Compreende
26 questões, por meio das quais são investigados quatro domínios: Físico, Psicológico, Ambiental e das
Relações Sociais. As questões do Whoqol-bref foram formuladas para uma escala do tipo Lickert, com uma
escala de intensidade (nada-extremamente), capacidade (nada-completamente), frequência (nunca-sempre)
e avaliação (muito insatisfeito-muito satisfeito; muito ruim-muito bom). Escores mais altos indicam melhor
Qualidade de Vida. Até o momento, foram entrevistados 102 produtores e, como resultados preliminares, no
domínio físico a maioria dos produtores (73) obtiveram valores acima de 70, e somente um produtor obteve
100. O menor escore foi de 39,3. No domínio psicológico, quase metade (43) dos produtores tiveram escores
de 70 a 79, e o menor, 45,8 (um entrevistado). Nos aspectos sociais, 46 produtores possuem escore 100 neste
domínio, 5 com 90 a 99, 49 produtores com 70 a 90 e o menor escore, em dois produtores, foi de 50. Já no
âmbito ambiental, mais da metade dos produtores (64) apresentam escore acima de 80, e o menor escore foi
de 40,6. Logo, conclui-se que na visão dos trabalhadores rurais a doença extrapola inúmeros limites físicos e
de condições de saúde relacionando sempre com o labor a qual estão inseridas, isto evidencia os resultados
que apontam uma maior sensibilidade nos domínios físico e psicológico.
Palavras-chave: Saúde do Trabalhador. Propriedade Rural. Esforço Físico.
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Viabilidade de sementes de erva-mate (Ilex
paraguariensis A.St.-Hil.) submetidas a diferentes
tratamentos para superação da dormência

Resumo: A erva-mate (Ilex paraguariensis A.St.-Hil.) é comumente usada como bebida na região sul do Brasil
e em outros países da América do Sul, porém o Brasil se destaca como principal país produtor e o Rio Grande
do Sul como maior estado produtor. Além do interesse alimentício, cresce mundialmente seu uso na área de
produção de fármacos e cosméticos. A propagação da espécie se dá principalmente por sementes, porém, a
germinação é lenta, desuniforme e baixa (cerca de 10%) por apresentarem dormência. Isso exige a exposição
das sementes a algum tratamento que auxilie na superação da dormência para que germinem em menor
período de tempo. O objetivo do trabalho foi verificar a viabilidade das sementes de erva-mate submetidas
a diferentes tratamentos de superação da dormência. Foram utilizadas sementes de duas plantas matrizes
localizadas no município de Arvorezinha, Rio Grande do Sul, submetidas a três tratamentos: um controle
(TC), em que estas ficaram em frascos de vidro tipo snap cap em câmara fria a 5±2 °C e umidade relativa do
ar de aproximadamente 50%; um tratamento ácido (T1), em que foram embebidas em solução ácida (pH
2,78) a 40 °C durante 48 horas; e um segundo tratamento ácido (T2), em que foram embebidas em água de
osmose reversa (pH 6,95) a 40 °C por duas horas, pH 3,5 por oito horas, e por fim, ao pH 5,9 por 30 minutos.
Após as sementes foram mantidas em areia com 60% da capacidade de retenção de água à temperatura de
25 °C até a instalação do experimento (cerca de 40 horas). Cada tratamento consistiu em quatro repetições
de 100 sementes, tendo sido semeadas em caixas tipo gerbox, mantidas em germinadores a 25±1 °C e
umidade relativa do ar superior a 90% durante seis meses. Após este período, para testar a viabilidade das
sementes, foi realizado o teste do tetrazólio, seguindo as Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009),
que consistiu em submergi-las inicialmente em água destilada a 30 °C por 24 horas. Após os pirênios foram
seccionados longitudinalmente, próximo ao eixo embrionário e colocada a parte contendo o embrião em
solução de tetrazólio a 0,1% a 35 °C durante 24 horas, na ausência de luz. Por fim, as sementes foram lavadas
em água destilada para retirada da solução e submetidas a uma avaliação visual com o uso de microscópio
estereoscópico quanto à coloração e consistência. Sementes com endosperma colorido (sem embrião visível
ou com embrião colorido) são consideradas viáveis, enquanto que as demais são consideradas não viáveis
ou deterioradas (pré-avaliação). Os dados das avaliações foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e
teste de LSD Fisher (p > 0,05) pelo programa InfoStat/L. Segundo a análise, o controle e os dois tratamentos
não diferiram estatisticamente para as variáveis porcentagem de deterioradas e não viáveis, enquanto que
para a variável sementes viáveis, o controle (TC) não diferiu do T2 e T3, enquanto os dois últimos diferiram
entre si. Conclui-se que os tratamentos ácidos não são eficazes para a superação da dormência de sementes
de erva-mate e que elas provavelmente necessitam de estratificação para que isto ocorra.
Palavras-chave: Sementes viáveis. Tetrazólio. Sementes com dormência. Germinação.
Referências: BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para Análise de Sementes.
Brasília: Mapa/ACS, 2009.
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Síntese e caracterização de semicondutor
nanoestruturado de Ti/TiO2/CuO para aplicação em
fotoeletrocatálise

Resumo: O uso desenfreado de combustíveis fósseis no desenvolvimento humano, industrial e econômico tem
causado impacto no aumento da temperatura média do planeta, visto que sua queima contribui fortemente
nas emissões de gases de efeito estufa. Dentre estes, um dos principais é o dióxido de carbono (CO2), visto
que contribui com cerca de dois terços para o agravamento do fenômeno. Dessa forma, tem surgido a
preocupação acerca do desenvolvimento de fontes de energias renováveis, bem como de métodos capazes
de promover a reutilização de CO2 a partir de sua conversão em produtos combustíveis de valor agregado,
sendo uma das principais técnicas destinadas à esta conversão é a fotoeletrocatálise. Para tal aplicação, o
presente trabalho possui como objetivo a síntese e a caracterização de um semicondutor nanoestruturado de
Ti/TiO2 modificado com CuO estável, conduzido no laboratório do Núcleo de Eletrofotoquímica e Materiais
Poliméricos da Universidade do Vale do Taquari - Univates. Inicialmente, para a síntese do semicondutor
nanoestruturado de Ti/TiO2 através de oxidação anódica de uma placa de titânio seguido de calcinação em
mufla a 450 ºC por 30 minutos. Em seguida, foi realizada a caracterização do semicondutor por meio de
microscopia eletrônica de varredura (MEV), marca Carl Zeiss LS-10, espectroscopia de energia dispersiva
(EDS), marca Oxford Instruments e espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR),
marca Shimadzu Corporation. A partir dos resultados da análise morfológica foi possível verificar que houve a
formação de nanotubos na superfície do titânio após o processo de oxidação anódica seguido de calcinação
em mufla, bem como sua composição foi confirmada pela análise de EDS, sendo que o peso por porcentagem
de cada elemento foi de 58,8% de titânio e 41,2% de oxigênio. Com relação às medidas no FTIR, foi possível
diferenciar os espectros referentes às exposições de CH4, CO2 e sem contato do semicondutor com gás. Este
resultado é de grande relevância pois demonstra a possibilidade de adsorção dos gases sobre a superfície do
eletrodo, o que auxilia em sua aplicação posterior de conversão em produtos combustíveis, de forma similar
ao que foi constatado por Cardoso et al. (2018) ao comparar espectros referentes ao eletrodo com nanotubos
de Ti/TiO2 integrados à estruturas zeolíticas de imidazólio (ZIFs) antes e depois da exposição por CO2, visto
que o gás adsorvido na superfície formou carbamatos estáveis, favorecendo sua redução.
Palavras-chave: Semicondutor Ti/TiO2 nanoestruturado. Fotoeletrocatálise. Produtos combustíveis.
Referências: CARDOSO, J. C. MOFs based on ZIF-8 deposited on TiO2 nanotubes increase the surface
adsorption of CO2 and its photoelectrocatalytic reduction to alcohols in aqueous media. Applied Catalysis B:
Environmental, v. 225, p. 563-573, 2018.
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A Sesmaria “Sitio do Capim”: estabelecimento
colonizador e implicações no espaço da Bacia
Hidrográfica do Rio Taquari no século XIX

Resumo: Durante o século XIX temos o avanço de uma frente de expansão lusa em áreas territoriais da Bacia
hidrográfica do Rio Taquari, ocupada tradicionalmente por indígenas Kaingang, materializada pela concessão
de Sesmarias e a atuação de líderes militares locais propagadores de um discurso civilizatório e expansionista
que considerava o indígena como bárbaro e uma natureza que precisa ser desbravada e domesticada. Tal
processo de expansão, segundo Vedoy (2018), implicou na reconfiguração do espaço, antes organizado sobre
uma ótica indígena, mas que com o estabelecimento de grandes latifúndios como sesmarias e fazendas
passou a contar com novos elementos, tais como a monocultura, o escravismo, a exploração da madeira e a
pecuária. A presente pesquisa encontra-se vinculada ao Projeto “Identidades étnicas em espaços territoriais
da Bacia Hidrográfica do Taquari-Antas/RS” que considerando o contexto político e socioeconômico do século
XIX e tomando como estudo de caso a Sesmaria de Antônio José de Vargas tem o objetivo de identificar como
a agricultura e o escravismo implicaram no espaço territorial. A pesquisa é qualitativa e os procedimentos
metodológicos consistiram no levantamento documental, como foi o caso de processo oficial do ano de
1814 da concessão de Sesmaria e o inventário do ano de 1856 de Antônio José de Vargas, pesquisados no
Arquivo Público e Arquivo Histórico de Porto Alegre. Como resultados parciais, tomando como abordagem de
análise autores da História Agrária e da História Ambiental, tais como, Correa e Bublitz (2006), Faoro (2012) e
Espindola (2012), foi possível constatar que a Sesmaria Sitio do Capim, foi concedida oficialmente a Antônio
José de Vargas somente em 1814, entretanto o mesmo declarou já ser ocupante do espaço e povoador do
território. De acordo com Vedoy (2018), a sesmaria teria sido concedida em 1796, por Sebastião Xavier da
Veiga Cabral, na margem esquerda do Rio Taquari entre os atuais municípios de Taquari e Bom Retiro. Foi
possível identificar que a Sesmaria Sitio do Capim, contribuía para uma agricultura extensiva em territórios da
Bacia Hidrográfica do Rio Taquari, mas não é possível afirmar que a monocultura a caracterizava, entretanto
há indicativos do desmatamento florestal, conforme observou-se na descrição do espaço no processo
oficial de 1814, com vistas a expandir as áreas cultiváveis. Na documentação analisada também foi possível
identificar a prática da pecuária, pois é informado a existência de cinco vacas prenhas que, considerando
suas crias, pode-se pensar em uma tropa de onze cabeças de machos e fêmeas (Gado Vacum), e campos para
pastagem, gerados consequentemente do desmatamento, e em relação a mão-de-obra, foram identificados
cinco escravizados, todas mulheres, listadas como “escravas crioulas”. Por fim, percebeu-se que o sistema de
sesmaria, a exemplo da Sesmaria Sítio do Capim analisada, onde a principal atividade econômica consistiu
na agricultura, mas também contou com a presença da pecuária, situação que possivelmente desencadeou
processo de degradação das matas para abertura de lavoura e campos para pastagem o que implicou no
processo de erosão do solo e expulsão de espécies.
Palavras-chave: Sesmaria. História Ambiental. Agricultura.
Referências: VEDOY, Moisés Ilair Blum. Sesmarias, Fazendas, Desenvolvimento e Desdobramentos
Socioambientais em Territórios da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari de meados do século XVIII a meados do
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século XIX. 140f. Dissertação (Mestrado), Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento, Universidade do
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CORREA, Silvio Marcus de Souza, Bublitz, Juliano. Terra de Promssão: Uma introdução a eco-história do Rio
Grande do Sul. Passo Fundo: Editora Universidade de Passo Fundo, Santa Cruz do Sul: Editora Universidade
Santa Cruz do Sul, 2006.
FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: Formação do Patronato Político Brasileiro. São Paulo: Editora
Globo, 5. Ed., 2012.
ESPINDOLA, Haruf Salmen. Sociedade, natureza e território: Contribuição para a história ambiental. in;
NODARI, Eunice Sueli, KLUG, João (Orgs.). História Ambiental e Migrações, São Leopoldo: Oikos, 2012. p:
167-198
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Remoção de Proteínas, Lipídeos e Íons do Soro de Leite
ácido com as técnicas de Ultrafiltração e Eletrodiálise

Resumo: O soro de leite, subproduto gerado pelas indústrias lácteas, apresenta, em sua composição, cerca
de 94 a 95% de água, alta concentração de matéria orgânica, bem como 4,5 a 5% de lactose, cerca de 0,8%
de proteínas solúveis, 0,5% de lipídios, 8 a 10% de sais minerais. Portanto, visando ter o aproveitamento
do valor biotecnológico que contém, buscou-se a combinação de duas técnicas: de Ultrafiltração (UF) e de
Eletrodiálise (ED), ambas em escala piloto para tratar e atingir os resultados esperados. A primeira parte do
processo pretende, ao se passar soro de leite de concentração 5% pelo processo de UF, separá-lo, em duas
amostras: permeado, a qual permeia a membrana, com a constituição de lactose e de sais minerais; retentado,
com presença das proteínas e das gorduras que ficam retidas na planta. O permeado foi reultrafiltrado e seu
novo permeado é utilizado na eletrodiálise. A planta de UF operou com uma pressão equivalente a 4 bar e, ao
término do procedimento, os parâmetros avaliados - cor, turbidez, potencial hidrogeniônico e concentração
de carbono orgânico total (TOC) - apresentaram resultados positivos para o experimento. Nos resultados
dos testes de turbidez, evidenciou-se redução de 99,93% após UF. O pH manteve-se inalterado após os
procedimentos de UF. Identificou-se, também, uma redução de cerca de 14% do fluxo da planta de UF, sendo
justificado pelo efeito fouling, o que indica uma resistência à superfície da membrana em virtude do depósito
de colóides. Também foi avaliada a concentração de cálcio após os procedimentos de ED, que decresceu
cerca de 14%, se assemelhando aos resultados de Chen, onde, em seus estudos, alcançou um decréscimo de
15 a 20%. A concentração de ácido lático avaliada demonstrou uma diminuição de 36%, sendo um resultado
importante, tendo em vista que o ácido lático pode ser responsável por entraves operacionais devido sua
natureza higroscópica que faz com que se forme aglomerados em processos de secagem utilizando spray
dryers, quando não há redução da concentração do ácido láctico. Dentre todos os resultados dos testes
aplicados, aponta-se que há possibilidade de combinar os processos de de UF e ED para tratar o soro ácido.
Também há a sinalização do potencial de usar ainda mais as soluções resultantes como insumos em novas
aplicações na indústria alimentícia, bem como a lactose.
Palavras-chave: Soro de Leite. Ultrafiltração. Eletrodiálise.
Referências: CHEN, G.B. et. al. Separation and Purification Technology, Vol.158, pp.230-237,2016.
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A introdução das tecnologias digitais no ensino

Resumo: Muito se tem discutido, atualmente, acerca da inserção da tecnologia em métodos de ensino e
aprendizagem, que buscam a aquisição de informações e conhecimentos, colaborando para o crescimento
e facilitação da educação. Isso nos remete ao uso de recursos pedagógicos, tais como os Objetos de
Aprendizagem (OA´s) e as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC´s). O projeto de pesquisa
Aprendizagem e Ferramentas Digitais no Ensino Superior, ao qual a bolsista está vinculada desde 10 de
janeiro de 2019, tem como objetivo investigar docentes da área de Ensino, verificando como está se dando
a aprendizagem em tempos digitais. Outro objetivo é verificar a interação de alunos com a formação do
conhecimento na era digital e quais recursos os mesmos utilizam para esta análise. Santaella (2004) afirma
que o aspecto mais espetacular da era digital é tratar toda e qualquer informação com a mesma linguagem
universal. A autora também sustenta que a informática permite que dados cruzem fronteiras, conectando
qualquer pessoa da terra a uma enorme rede de transmissão e acesso. Trata-se de uma pesquisa qualitativa.
Conforme “Biklen e Bogdan (1994), na pesquisa qualitativa os pesquisadores privilegiam, sobretudo, o
entendimento dos comportamentos seguindo pontos de vista de integrantes da investigação. Foram feitas
leituras de diversos artigos e livros, dentre eles o estudo das Tecnologias Digitais Móveis, as Tecnologias
da Inteligência e Cibercultura. Dentro do plano de trabalho da bolsista, consta o estudo e compreensão do
fenômeno tecnológico e sua presença dentro do espaço escolar e o modo como ele auxilia na aprendizagem
por um contexto, normalmente ocupado por um ensino tradicional, de transferência de conteúdo. Uma das
metas almejadas para esse ano, diz respeito à internacionalização da pesquisa, em parceria com instituições
de Bogotá/Colômbia. Ainda não há resultados emergentes da pesquisa, pois são pouco mais de três meses
do início da bolsa. No entanto, já foi feito contato com a escola onde a bolsista estuda, tendo esta firmado
parceria com o Projeto, sendo que no momento há o aceite para a realização do trabalho. Por fim, mesmo
ainda não tendo resultados mais diretos, já se percebe o interesse e envolvimento da comunidade escolar
com a discussão. Ao final da pesquisa se visa a publicação dos resultados em revistas e eventos científicos,
especializados na área de conhecimento da mesma.
Palavras-chave: Tecnologia. Ensino. Aprendizagem.
Referências: BOGDAN, Robert C.; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em educação: uma
introdução a teoria e aos métodos. Porto: Porto, 1994.
LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: para uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Loyola, 2011.
SANTAELLA, Lúcia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São Paulo: Paulus, 2004.
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Uso das tecnologias digitais e da internet por
estudantes de um colégio técnico do Vale do Taquari-RS

Resumo: Este estudo é um recorte de uma investigação que está na fase inicial, e que teve início no
primeiro semestre de 2019 com estudantes de uma turma de um colégio técnico de uma instituição no
Vale do Taquari-RS. Com o avanço tecnológico o presente trabalho tem como objetivo investigar de que
forma os estudantes fazem uso das tecnologias digitais e da internet enquanto frequentam a disciplina de
Fundamentos e Estruturas no Curso Técnico de Edificação. Trata-se de uma aproximação de estudo de caso
com abordagem qualitativa, sendo que para coleta de dados foi aplicado um questionário inicial que gerou
dados numéricos e comentários para serem analisados posteriormente, além da própria observação da sala
de aula e do processo desenvolvido. As questões basicamente abordavam 5 pontos: 1) quanto tempo que os
estudantes permaneciam na internet; 2) quanto desse tempo os estudantes utilizavam para aprimorar seus
estudos; 3) quais as páginas mais acessadas; 4) se tinham conhecimento de alguma página que versava sobre
a reutilização de materiais na construção civil; 5) de que forma a internet poderia auxiliar na aprendizagem
durante as aulas da disciplina. Até o presente momento foi possível perceber, respectivamente, que: 1 e 2 )
que a maioria dos estudantes passam mais de duas horas na internet, no entanto, menos da metade desse
tempo é utilizado para aprimorar os estudos; 3) YouTube e Whatsapp ainda são páginas muitos acessadas;
4) não houve relato de nenhuma página que abordasse a reutilização de materiais, porém, em comentários
realizados em sala de aula, indicam que eles sabem que existe; 5) os estudantes não tem muita clareza
de como a internet pode ajudar, mas acreditam que ela pode assessorar no desenvolvimento disciplina. A
partir do que foi coletado almeja-se algumas ações que serão desenvolvidas no decorrer do semestre, dentre
elas destacam-se: a ampliação da proposta para outras turmas; e integrar as tecnologias digitais, incluindo
o acesso a páginas da internet, com conteúdos apropriados que auxiliem no Ensino e na Aprendizagem
dos estudantes. Enfim, o processo como um todo, buscará refletir e aprimorar o processo de Ensino e de
Aprendizagem buscando alternativas metodológicas.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais. Internet. Ensino. Reutilização de Materiais.
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Simuladores voltados ao ensino de física

Resumo: Apesar do crescente uso de recursos tecnológicos digitais, o acesso a softwares ainda não são muito
familiares para o público brasileiro, como consequência, quando se desenvolve um ensino somente com
teoria, utilizando uma apostila com um roteiro, por exemplo, os alunos em grande parte dos casos, acabam
memorizando as respostas, decorando fórmulas e equações, e consequentemente reduz-se há possibilidade
de concentração e a aprendizagem ocorre por memorização, muitas vezes sem sentido no cotidiano do aluno.
Para isso temos hoje, o auxílio da tecnologia, possibilitando um dinamismo maior por parte dos professores no
seu planejamento, elaborando estratégias que permitam ao aluno dar maior significado ao conteúdo. Embora
os computadores, smartphones e tecnologias em geral sejam amplamente utilizadas pela população em
diferentes setores, dentro de sala de aula ainda são pouco exploradas, e apresentam potencial para favorecer
a aprendizagem. Nesta perspectiva, o grupo de pesquisa Tendências no Ensino, o qual integro, tem como um
objetivo específico estudar as diferentes possibilidades do uso de atividades computacionais nos processos
de ensino e de aprendizagem da Física. Buscando contribuir com o grupo, venho estudando possibilidades
para criação de um software voltado para o Ensino de Física, mais especificamente no estudo de ondas
a partir de instrumentos musicais de cordas, com intuito de auxiliar professores no ensino tanto em nível
Superior, quanto no Ensino Médio. Neste contexto, estou me inteirando acerca desta proposta, pois ingressei
recentemente ao projeto, assim venho estudando sobre o assunto para identificar aspectos que apresentam
maior necessidade de aplicação do software, no contexto educacional. A etapa atual de meu trabalho é a
realização de uma pesquisa para identificar quais softwares, sites e aplicativos já existem direcionados a
esse conteúdo e classificar suas características promissoras e deficiências. Para esse levantamento, estou
consultando os principais sites do gênero, dentre eles: Geogebra, PhET, Modellus, Energy2d, etc. Também
está sendo estudado qual linguagem de programação será utilizada na realização do projeto, de modo que
a mesma facilite a programação e assim conseguindo um resultado final com maior qualidade e robustez,
visando um vocabulário acessível ao público alvo. Assim, a proposta é criar algo inédito, diferente do que
já existe disponível, didático e de fácil compreensão, que permita facilitar a aprendizagem dos alunos,
promovendo assim, seus conhecimentos relacionados aos conceitos físicos.
Palavras-chave: Tecnologias. Física. Software. Ensino.
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O conhecimento de trabalhadores de uma Estratégia
Saúde da Família referente às Práticas Integrativas e
Complementares

Resumo: As Práticas Integrativas e Complementares (PIC) foram inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS)
em 2006, pelo Ministério da Saúde através do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares
(PNPIC). As PIC são utilizadas conjuntamente à medicina tradicional, ou em substituição da prática biomédica,
buscando contribuir para o bem estar do indivíduo (BRASIL, 2006). Atualmente, estão regulamentadas 29
PIC, tais como: Acupuntura, Homeopatia, Plantas Medicinais/Fitoterapia, Yoga, entre outras, tornandose desafiadora a capacitação dos profissionais da saúde pública brasileira frente ao conhecimento destas
práticas (BRASIL, 2018). O objetivo da presente pesquisa foi avaliar o conhecimento e a percepção das PIC
por profissionais de uma equipe de Estratégia da Saúde da Família (ESF). Trata-se de um estudo transversal,
quantitativo e descritivo realizado em março de 2018. Dez trabalhadores da ESF de uma cidade do interior
do Rio Grande do Sul, responderam a um questionário de Reconhecimento das Práticas Integrativas e
Complementares e posteriormente, as respostas foram analisadas por frequência através do programa
Statistical Package for the Social Sciences versão 24.0. Do total de profissionais atuantes na ESF, 66,6% aceitaram
responder o questionário e 40% destes, alegaram conhecer as PIC que são desenvolvidas no SUS. Quando
indagados se elas poderiam agregar no cuidado às pessoas com Condições Crônicas (CC), 60% afirmaram que
sim. Destacaram-se entre as práticas mais conhecidas pelos trabalhadores: Homeopatia (100%), Yoga (60%),
Acupuntura (53,3%) e Plantas Medicinais/Fitoterapia (53,3%). Entre as menos conhecidas estão: Medicina
Antroposófica (60%), Termalismo Social/Crenoterapia (33,3%) e Tai-chi-chuan (20%). Ainda, os trabalhadores
foram solicitados a marcar com um ”X” o quanto acreditavam que os usuários por eles atendidos utilizavam
as PIC. Apenas 10% assinalaram “frequentemente” para Plantas medicinais/Fitoterapia e Tai-chi-chuan.
Termalismo social/Crenoterapia e Medicina Antroposófica foram marcados com 100% para “nunca”. Ainda
que a PNPIC tenha sido publicada em 2006, considera-se que o nível de conhecimento pela equipe de saúde
em relação às PIC que podem ser realizadas no SUS ainda é baixo. Sendo assim, é importante oportunizar
espaços de educação permanente na ESF, podendo contribuir para o conhecimento dos profissionais e para
a ampliação do cuidado às pessoas com CC mediante uso de PIC.
Palavras-chave: Terapias complementares. Estratégia Saúde da Família. Doenças crônicas
Referências: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde.
Política Nacional de Promoção da Saúde. Brasília, DF, 2006. 60 p. (Série B. Textos Básicos de Saúde). 2006.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n° 702, de 21 de março de 2018. Altera a Portaria de Consolidação nº 2/
GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para incluir novas práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas
e Complementares - PNPIC. Diário Oficial da União. 22 Mar 2018.
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Modelagem de proteínas específicas do ácaro
tetranychus urticae (acari: tetranychidae) para o
desenvolvimento de potenciais acaricidas

Resumo: Atualmente, a soja (Glycine max (L.) Merril) é a principal oleaginosa em termos de produção e
consumo. Entretanto, esta cultura vem sofrendo com a incidência de diversas pragas, entre elas a infestação
de ácaros, cujos ataques mais severos foram registrados em regiões produtoras do estado do Rio Grande do
Sul, causando perdas significativas nas plantações. Tetranychus urticae Koch é a principal espécie de ácaro
que afeta a soja. Desta forma, devido ao alto impacto desta praga nas culturas de soja, torna-se necessário a
busca por alternativas que possam conter a propagação destes ácaros. A bioinformática é uma metodologia
que pode ser empregada para a identificação de proteínas potenciais para o desenvolvimento de acaricidas,
levando em consideração o princípio da toxicidade seletiva. Com isso, este trabalho tem como objetivo
identificar e caracterizar estruturalmente proteínas específicas de T. urticae, as quais serão utilizadas como
alvos moleculares para a seleção de pequenas moléculas que possam modular a atividade destas proteínas.
A primeira etapa do trabalho foi a identificação das proteínas específicas de ácaros, por meio da abordagem
de genômica comparativa, utilizando quatro organismos diferentes (T. urticae, G. max, Homo sapiens e Apis
mellifera). O genoma de cada organismo foi obtido do banco de dados NCBI (Centro Nacional de Informações
sobre Biotecnologia), e apenas as sequências RefSeq foram usadas para executar as comparações. O programa
BLAST+ foi utilizado para identificar proteínas homólogas e não homólogas, usando como primeiro valor de
corte um valor esperado (valor E) de 0,00001. A segunda etapa do trabalho foi realizada por meio de uma
busca sequencial, onde as proteínas específicas de T. urticae foram comparadas com sequências depositadas
no Banco de Dados de Proteínas (PDB) para verificar a existência de estruturas tridimensionais similares
determinadas experimentalmente. Devido à inexistência de estruturas determinadas experimentalmente,
aplicamos a metodologia de modelagem molecular comparativa, implementada no programa Modeller,
para a construção dos modelos tridimensionais. De acordo com as nossas análises, foram identificadas 21
sequências de proteínas específicas de T. urticae que possivelmente possam ser consideradas como alvos
moleculares promissores para o desenvolvimento de novos acaricidas. A terceira etapa do trabalho, que
aborda a construção dos modelos tridimensionais das 21 sequências de proteínas específicas de ácaros,
continua em desenvolvimento. Destas sequências, já foi construído o modelo para a enzima fosfolipase D, a
qual é responsável por hidrolisar as ligações ésteres de fosfolipídeos. A estrutura desta enzima é composta
por oito hélices-alfa e dez fitas-beta, e seu sítio ativo está localizado na porção mais externa. A partir destas
análises, iniciaremos um estudo mais aprofundado sobre quais são os resíduos de aminoácidos responsáveis
pela associação e catálise dos substratos, e desta forma realizaremos uma busca por pequenas moléculas que
possam modular a atividade da fosfolipase D.
Palavras-chave: Tetranychus urticae. Bioinformática. Modelagem molecular. Acaricida.
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Avaliação dos efeitos da exposição a baixas
concentrações de efluente de curtume no sistema
reprodutor em camundongos BALB/CJ

Resumo: O descarte de efluentes de curtumes (EC) não tratados têm um grande impacto ambiental. Em
ratos, a exposição por 3 meses a água contaminada com 5% de EC demonstrou causar a degeneração
testicular, causando impactos na fertilidade e desenvolvimento embrionário. Contudo, não são conhecidas
as consequências a uma exposição mais curta e em concentrações menores de EC. Desta forma, o presente
estudo tem por objetivo verificar possíveis alterações fisiológicas na reprodução de camundongos machos
quando expostos a doses de EC inferiores a 5%. Para isto, foram utilizados 20 camundongos machos (5
animais por grupo) expostos a diferentes concentrações (0%, 0,1%, 0,5% e 5%) de EC na água de beber (ad
libitum) por 30 dias. Durante o período experimental, os animais foram acondicionados em estante ventilada,
em grupos de 5 animais, com trocas de cama e água a cada 3-4 dias. O manejo foi realizado sempre pelas
mesmas pessoas, atendendo as exigências de bioética e bem-estar de animais de experimentação. Após,
foram eutanasiados utilizando sobredose anestésica (associação de quetamina e xilazina) para avaliações
morfológicas dos tecidos reprodutivos. Os animais foram dissecados para retirada dos testículos e epidídimos,
e do fígado. Estes órgãos foram pesados em balança de precisão. Projeto aprovado pela Comissão de Ética no
uso de animais (CEUA Univates 015/2018). Para avaliação da motilidade espermática, a cauda do epidídimo
foi dissecada e fragmentada em pequenas porções, sendo o conteúdo coletado em microtubo contendo 100
uL de PBS aquecido a 37°C. Os espermatozoides foram avaliados em microscopia óptica logo após a obtenção
das amostras. Os dados foram analisados por ANOVA e uma via, seguido do teste de Tukey para comparação
das médias. Os testes utilizaram nível de significância de 0,05. O grupo exposto a 5% de EC apresentou
maior peso corporal ao final do experimento (p < 0,05). Não foram encontradas alterações de motilidade
espermática total e progressiva, nem alterações de peso dos órgãos (testículo, epidídimo e fígado). Com base
nos resultados encontrados, a exposição a EC nas concentrações testadas por 30 dias não tiveram impacto
significativo nos parâmetros reprodutivos avaliados. Estes dados diferem dos obtidos em ratos expostos por
90 dias, contudo, além da diferença de espécie, o tipo de exposição (transdérmico e oral) podem justificar a
diferença observada nos resultados. Outros estudos serão desenvolvidos para verificar os tipos de alterações
estruturais envolvidas e outros efeitos tóxicos na fisiologia reprodutiva de camundongos expostos.
Palavras-chave: Toxicidade Reprodutiva. Efluente De Curtume. Motilidade Espermática. Sistema Reprodutor.
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Avaliação dos efeitos da exposição à baixas
concentrações de efluente de curtume na morfologia
espermática de camundongos BALB/C

Resumo: Os curtumes geram uma grande quantidade de efluentes que são compostos por substâncias nocivas
capazes de alterar a dinâmica das populações de pequenos mamíferos e causar danos na saúde de seres
humanos que possam ter contato com esse tipo de resíduo. Estudos recentes com ratos Swiss demonstraram
que o contato com o efluente de curtume não tratado em concentração maior que 5% causa um aumento
de anormalidades espermáticas, sendo, este um indicativo da toxicidade reprodutiva deste contaminante.
No entanto, não são conhecidas as consequências a uma exposição mais curta e em concentrações menores
de EC, sendo importante definir se concentrações ainda menores e mais próximas da realidade ambiental,
causam o mesmo efeito. Desta forma, o presente estudo tem por objetivo verificar possíveis alterações
morfológicas nos espermatozóides de camundongos BALB/cJ machos quando expostos a doses de EC
inferiores a 5%. Para isto, foram utilizados 20 camundongos machos com 40 dias de idade distribuídos em
quatro grupos experimentais (5 animais por grupo) conforme o grau de contaminação da água de beber (ad
libitum) com EC: 0% (controle), 0,1%, 0,5% e 5%. A exposição ocorreu durante trinta dias e após, os animais
foram eutanasiados para avaliações morfológicas, celulares e moleculares nos tecidos reprodutivos. O
projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de animais (CEUA Univates 015/2018). Durante o período
experimental, os animais foram acondicionados em estantes ventiladas, com trocas de cama e água a cada
3-4 dias, sendo o manejo realizado sempre pelas mesmas pessoas, obedecendo às exigências de bioética
e bem estar de animais de experimentação. A eutanásia ocorreu por sobredose anestésica (associação de
quetamina e xilazina). Os animais foram dissecados para a retirada dos testículos e epidídimos. Para a análise
morfológica dos espermatozóides, a cauda do epidídimo foi dissecada e fragmentada em pequenas porções,
sendo o conteúdo coletado em um microtubo contendo 100 uL de PBS aquecido a 37°C. Com uma alíquota
dessa amostra foram montadas duas lâminas coradas com o kit panótico rápido e, posteriormente, analisadas
em microscópio óptico (1000x). Foram analisados de modo aleatório 100 espermatozóides por animais e
a frequência dos tipos de espermatozóides determinada de acordo com a classificação: espermatozoides
normais, cabeça sem gancho, cabeça com gancho em botão, cabeça amorfa, cabeça com gancho curvado,
cabeça de alfinete, cabeça em formato de banana,duas cabeças, peça intermediária dobrada, quebrada
ou enrolada, e cauda dobrada, enrolada ou duas caudas. Os dados foram analisados por ANOVA de uma
via, seguido do teste de Tukey para comparação das médias. Os testes utilizaram nível de significância de
0,05. Foi verificado uma diminuição de espermatozóides morfologicamente normais no grupo 0,5%, sendo
que neste grupo e no de 5% ocorreu aumento de defeitos na cabeça dos espermatozóides (p < 0,05). Estes
dados diferem em partes dos obtidos em ratos expostos por 90 dias, que se mostram aumento de patologias
espermáticas nos indivíduos expostos a 5%. Além da diferença de espécie, o tipo de exposição (transdérmico
e oral) podem justificar a diferença observada nos resultados.
Palavras-chave: Toxicidade Reprodutiva. Morfologia Espermática. Sistema Reprodutor. Espermatozóides.
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Avaliação da atividade inibitória de extratos aquosos
de campomanesia guazumifolia sobre a nucleação de
cristais de oxalato de cálcio

Resumo: A urolitíase, cálculo renal ou, popularmente, pedras nos rins, é uma das desordens mais comuns do
trato urinário, com altas taxas de recorrência. Todo tratamento para a urolitíase é profilático, e muito acerca do
mecanismo de sua formação ainda é um mistério, mas conhece-se alguns inibidores - como citrato, magnésio
e glicosamidoglicanos. Todavia, não espera-se a presença desses inibidores na urina devido a seu alto peso
molecular e uso clínico limitado. Cerca de 70% destas pedras são compostas por oxalato de cálcio, seguido
por fosfato de cálcio e outros compostos. A cristalização do oxalato de cálcio começa com a supersaturação
da urina, com a subsequente formação de partículas cristalinas sólidas no interior do trato urinário. Isso é
seguido pela nucleação, em que sais formadores de pedras coalescem-se em grupos, que então crescem
através da adição de novos constituintes. Esses cristais continuam crescendo e agregando-se com outros
cristais em solução, até tornarem-se grandes o bastante para ficarem retidos e acumulados nos rins. Assim,
prevenir a progressão desse processo de cristalização significa prevenir a urolitíase. O objetivo deste estudo
foi analisar a atividade inibitória de extratos aquosos de Campomanesia guazumifolia, planta comumente
utilizada na medicina popular, sobre a nucleação do oxalato de cálcio. Para isso, foram preparadas soluções
de cloreto de cálcio e oxalato de sódio, a 10 mM e 1 mM, respectivamente, com 200 mM de cloreto de
sódio, com pH ajustado a 5,7 com acetato de sódio 10 mM. Dessas, 25 mL da solução de oxalato de sódio
fora aquecidos, sob agitação, a 37 ºC, seguido da adição de 1 mL de água, para o controle, ou do extrato,
e 25 mL da solução de cloreto de cálcio. Uma alíquota de 3 mL foi levada a uma cubeta de vidro para a
leitura da densidade ótica em espectrofotômetro, a 620 nm, a cada 15 segundos por 5 minutos e a cada
minuto por mais 10 minutos. A densidade ótica cresceu menos nas soluções com os extratos, indicando
possível efeito inibitório sobre o estágio de nucleação - provável menor formação de núcleos de cristais - do
oxalato de cálcio em comparação com o controle sem inibidor. Os estudos preliminares indicaram que o
extrato aquoso à quente tem efeito inibitório moderado sobre a nucleação dos cristais de oxalato de cálcio de
aproximadamente 17,70 ± 11,7%, enquanto o extrato aquoso frio teve efeito aproximadamente igual a 16,56
± 9,9%. A solução também atingiu o equilíbrio mais rapidamente na presença dos extratos, indicando possível
efeito inibitório sobre a agregação dos cristais.
Palavras-chave: Urolitíase. Oxalato de cálcio. Campomanesia guazumifolia. Cristalização.
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Vitamina D e comportamento: investigação da associação
entre os níveis de vitamina D, polimorfismos genéticos
e sintomas de depressão e ansiedade
Resumo: A vitamina D possui diversos efeitos no organismo, entre eles, destaca-se o papel chave no
metabolismo mineral e ósseo. Ademais, por possuir seu receptor presente em praticamente todas as
células, incluindo o sistema nervoso central, os níveis circulantes de vitamina D têm sido associados com
diversos transtornos mentais, incluindo a depressão. A disponibilidade desta vitamina depende de diversos
fatores, entre eles a alimentação, a exposição solar e fatores genéticos. O presente estudo tem como
objetivo investigar a influência de polimorfismos genéticos em genes relacionados à rota da vitamina D
(VDR-rs2228570, RXRG-rs2134095, CYP2R1-rs10741657, DHCR7-rs12785878 e GC-rs7041) em sintomas de
depressão e de ansiedade em adultos universitários. Foram incluídos no estudo 190 adultos, de ambos os
sexos, recrutados entre a comunidade acadêmica da Universidade do Vale do Taquari - Univates. Todos os
indivíduos incluídos no estudo assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (COEP/Univates:
2.502.199). Todos os participantes foram submetidos a uma anamnese para a coleta de dados demográficos,
hábitos alimentares, estilo de vida, estado de saúde auto avaliado e história clínica. Para a análise dos sintomas
de ansiedade e depressão foram utilizados o Inventário de Ansiedade de Beck e o Inventário de Depressão
de Beck, respectivamente. A dosagem de vitamina D (25(OH)D) foi realizada através do método ELISA, com
parâmetros interpretados de acordo com os valores de referência, no Laboratório de Análises Clínicas do
Centro Clínico da Univates. A extração de DNA foi realizada pelo método de salting out, a partir de sangue
periférico, e os polimorfismos selecionados foram genotipados pelo sistema de discriminação alélica TaqMan
(Applied Biosystems). A amostra foi composta majoritariamente por mulheres (78,8%), com média de idade
de 25 anos e níveis de vitamina D de 22,07 ng/mL. Destes, 70,9% apresentaram ausência de sintomas de
depressão, 17,2% sintomas leves e 11,8% sintomas moderados/graves. Para os sintomas de ansiedade, 96,1%
não apresentam sintomas significativos e 3,9% apresentaram sintomas moderados ou graves. Com relação
testes genéticos, em uma análise preliminar com 103 indivíduos, detectou-se uma associação limítrofe entre
o polimorfismo rs10741657, do gene CYP2R1, com os níveis vitamina D, onde os indivíduos com o genótipo
GG para apresentam níveis séricos mais baixos (19,86 ng/mL) (p=0,09). Salienta-se que esses resultados são
parciais, visto que as dosagens dos níveis de vitamina D ainda não estão disponíveis para toda amostra. Ainda,
pretende-se incluir nas análises mais 100 indivíduos, cujos dados de comportamento já foram coletados e
cujas genotipagens dos polimorfismos estão em andamento, o que irá permitir o refinamento das análises,
incluindo análises de interações gene-gene. Conclusões mais consistentes serão feitas a partir do aumento
do tamanho amostral.
Palavras-chave: Vitamina D. Depressão. Ansiedade. Polimorfismos Genéticos. Universitários.
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Aplicação da técnica eletroquímica de voltametria em
estudos ambientais

Resumo: A voltametria compõe um grupo de métodos eletroquímicos que utilizam de propriedades elétricas
mensuráveis como corrente elétrica e diferença de potencial para produzir perturbações controladas em
sistemas onde uma espécie redox interage com o meio ou suas interfaces, e assim, relaciona tais sinais
eletroanalíticos a características químicas intrínsecas das espécies. Esse método trabalha com uma célula
eletroquímica constituída por pelo menos dois eletrodos, mas geralmente utilizam-se três, o de trabalho,
o auxiliar e o de referência. Entre os eletrodos é aplicado um potencial que junto com a corrente elétrica
resultante é registrado em forma de uma curva corrente-potencial, também conhecida por voltamograma. A
voltametria fornece informações qualitativas e quantitativas de substâncias através do estudo dos processos
de oxidação e redução que ocorrem em diferentes meios e está sendo utilizada em áreas de conhecimento
distintas como medicina, bioquímica, química ambiental, biotecnologia (ALEIXO, 2018; PACHECO et al., 2013).
Neste trabalho, fez-se uso da voltametria de onda quadrada (SWV) aliada à análise multivariada (MVA), com
o objetivo de identificar e classificar diferentes espécies de plantas a partir de seus voltamogramas. Foram
testadas as frações acetato de etila, aquosa e metanólica de quatro plantas de espécies distintas da família
Myrtaceae. Os extratos foram aplicados sob a superfície dos eletrodos de carbono vítreo (GCE) e eletrodo de
grafite impregnado com parafina (PIGE) previamente preparados, formando um filme polimérico no eletrodo.
Avaliou-se também volumes diferentes dos extratos em soluções-tampão fosfato (pH 6,7) e acetato (pH 4,5).
A MVA permitiu a separação em grupos independentes das diferentes espécies de plantas estudadas, fazendo
com que seja possível fazer a identificação destas espécies tendo por base os voltamogramas obtidos das
frações metanólica, aquosa ou acetato de etila de cada um dos extratos testados, independente do eletrólito
utilizado. Futuramente pretende-se, avaliar as reações de espécies reativas do oxigênio (ERO) sob a superfície
de um eletrodo e determinar o poder antioxidante dos polifenóis presentes nestes extratos de plantas, agentes
importantes no combate aos radicais livres presentes nos organismos vivos. Muitas substâncias de plantas
já foram identificadas com potencial antioxidante, como os compostos fenólicos citados, que apresentam
caraterísticas anti-inflamatória, antiviral, bactericida e antitumoral, o que justifica o grande interesse nessa
área de estudo (ORTIZ-MIRANDA, et al., 2016).
Palavras-chave: Voltametria de onda quadrada. Antioxidante. Polifenóis. Análise multivariada. Extratos de
plantas.
Referências: ALEIXO, Luiz Manoel. Voltametria: Conceitos e Técnicas. Revista Chemkeys, n. 3, p. 1-21, 2018.
ORTIZ-MIRANDA, Anette S.; KONIG, Peter; KAHLERT, Heiki; SCHOLZ, Fritz; OSETE-CORTINA, Laura;
DOMÉNECH-CARBÓ, María Teresa; DOMÉNECH-CARBÓ, Antonio. Voltammetric Analysis of Pinus needles
with physiological, phylogenetic, and forensic applications. Analytical and Bioanalytical Chemistry, v. 408, n.
18, p. 4943-4952, 2016.
PACHECO, Wagner Felipe; SEMAAN, Felipe S.; ALMEIDA, Vanessa. G. K.; RITTA, Almir Guilherme. S. L.;
AUCÉLIO, Ricardo. Q. Voltametrias: Uma Breve Revisão Sobre os Conceitos. Revista Virtual de Química, v. 5,
n. 4, p. 616-537, 2013.
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Estratégias de investigação matemática utilizadas no
primeiro ano dos anos iniciais

Resumo: O presente trabalho faz parte do grupo de pesquisa Ensino-Aprendizagem-Avaliação em Matemática
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Atividades Exploratório Investigativas e Formação Docente
financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e em desenvolvimento
na Universidade do Vale do Taquari. Fazem parte do grupo de pesquisa, bolsistas, voluntários, professores
de escola básica e das instituições de ensino superior. Neste trabalho, o objetivo é relatar estratégias de
resolução de questões envolvendo investigação matemática utilizadas no primeiro ano dos anos iniciais de
uma escola municipal de Estrela-RS. Contribuições para a prática docente na educação básica, para a evolução
de aprendizagens de crianças e para avanços teóricos no campo do Ensino de Matemática são aspectos que
corroboram a relevância do trabalho. Destaca-se, ainda, a vinculação dessa análise específica ao conjunto
das ações do grupo de pesquisa. Estudos de referência no âmbito da investigação matemática apontam que
tarefas de exploração e investigação, despertam nos estudantes curiosidade e vontade de realizar aquela
tarefa (PONTE; QUARESMA; BRANCO, 2012). A justificativa para desenvolver uma pesquisa sobre esse tema
é o fato de que a matemática ainda é uma área onde alunos demonstram dificuldades, e essa metodologia
visa tanto mudar a concepção que os alunos têm da matemática quanto instigar inovações nas práticas em
sala de aula, melhorando a qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem. Além disso, o grupo
de pesquisa está analisando quais práticas avaliativas são convergentes com essa metodologia (LUCENA,
DIAS, BORRALHO; 2018). Os principais aportes teóricos que balizam a pesquisa são estudos no âmbito da
investigação matemática e da avaliação com ênfase formativa, convergentes com os referenciais do projeto
aprovado no CNPq. Os princípios gerais que embasam atividades investigativas, segundo Ponte, Brocardo e
Oliveira (2005) são: questões mais abertas, que proporcionam liberdade para o educando chegar a diversos
resultados; atividade em grupo, que permite uma maior interação; desenvolvimento da argumentação e
externalização das formas de pensar. No segundo semestre de 2018 foram realizadas treze ações em turmas
dos anos iniciais de duas escolas do município de Estrela-RS, sendo quatro delas no primeiro ano. A bolsista
participou de todas as intervenções na turma de primeiro ano e analisou as resoluções desenvolvidas pelos
alunos dessa turma. A partir de observações empíricas e relatos dos professores, foi possível perceber como
as atividades de investigação têm potencial para mudar a rotina das aulas, instigando os alunos e fazendo
com que os menos participativos interajam com os colegas e com professores. Mesmo não estando todos
alfabetizados, os alunos conseguiram realizar todas as atividades, com maior ou menor intervenção dos
mediadores, destacando suas estratégias de resolução para os demais colegas. Um dos desafios encontrados
no primeiro ano foi desconstruir a ideia de individualidade para que a atividade em grupo pudesse fluir e que
todos tivessem a oportunidade de pensar, opinar e externalizar seus raciocínios. De maneira geral é possível
inferir que a metodologia de investigação matemática pode ser uma alternativa para o ensino da matemática
desde os anos iniciais, contribuindo para que os alunos evoluam em relação ao trabalho cooperativo, à
capacidade de argumentação, evoluindo em suas aprendizagens.
Palavras-chave: Investigação Matemática. Estratégias de resolução. Argumentação. Atividades em grupo.
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Avaliação da utilização de subprodutos de laticínios
como indutores na obtenção da β-galactosidase
recombinante de Kluyveromyces sp

Resumo: Subprodutos da indústria de laticínios, como soro de queijo e permeado de soro, contêm alta concentração
de lactose e, devido a isso, o descarte inadequado pode gerar impactos ambientais. Dessa forma, estudos que
visam a utilização desses compostos estão sendo cada vez mais aprofundados. A β-galactosidase é responsável pela
hidrólise da lactose e proporciona a obtenção de produtos com baixos teores ou isentos desse açúcar. Além disso,
sua utilização aprimora as características sensoriais dos lácteos. Estudos empregando células recombinantes têm
sido crescentes visando uma maior produção da proteína. O uso da Escherichia coli como microrganismo hospedeiro
permite o aprimoramento das técnicas utilizadas, uma vez que possui características conhecidas e baixo custo. A
indução dos microrganismos para obtenção da enzima é conduzida com substâncias químicas, que fornecem energia
por um substrato específico. Entretanto, a utilização de diferentes compostos que desempenham essa função,
pode proporcionar processos com custos reduzidos e eficiência semelhante. O objetivo desse trabalho foi avaliar
a viabilidade da produção da β-galactosidase recombinante de Kluyveromyces sp. em E. coli, cepa Rosetta (DE3),
utilizando diferentes fontes de lactose como indutores. O estudo do crescimento das células recombinantes foi
realizado em meio de cultura Luria Bertani (LB) (10% triptona, 10% NaCl e 5% extrato de levedura) na presença de
antibióticos (canamicina 50 mg/mL e cloranfenicol 34 mg/mL). As células microbianas foram crescidas em agitação
orbital (shaker) a 30 °C, 180 rpm por 48 h. Para a indução foram utilizadas soluções de lactose, de soro de queijo
e de permeado de soro. Todas as soluções foram avaliadas nas concentrações de 1; 5; 10; 15 e 20 g/L de lactose.
Como controle utilizou-se o indutor isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósideo (IPTG) 0,05 mM. O crescimento celular por
biomassa foi realizado através de centrifugação (5000 rpm e 4 ºC) seguida de duas lavagens com água destilada. Após,
as células foram secas em estufa a 60 °C por 48 h e pesadas. A determinação de proteína foi realizada pelo método
de Bradford e a expressão da enzima foi analisada por eletroforese em gel de poliacrilamida. Para determinação
da atividade enzimática foi utilizado o substrato ortho-Nitrophenyl-β-galactoside (ONPG) nas condições ótimas da
enzima. O crescimento do microrganismo atingiu biomassa de 1,6 g/L, em 48 h de cultivo. Em relação à atividade
enzimática da β-galactosidase, os maiores valores foram obtidos empregando o permeado e a lactose como indutores
(ambas as soluções com 20 g/L de lactose), 119,56 e 171,97 U/mL respectivamente, após 24 h da indução. Utilizando o
soro de queijo como agente indutor (20 g/L de lactose) a atividade enzimática máxima foi de 48,91 U/mL, nas mesmas
condições. No cultivo empregando o IPTG, foram obtidos resultados próximos a 90,21 U/mL. Para as análises de
atividade específica, destacam-se novamente as soluções de lactose e permeado de soro (ambas as soluções com 20
g/L de lactose), com valores de 77,11 e 71,46 U/mgproteína, respectivamente, após 24 h da indução. O soro de queijo
e o IPTG apresentaram resultados inferiores, sendo de 38,47 e 30,71 U/mg, respectivamente, nas mesmas condições.
Sendo assim, o permeado de soro pode ser utilizado como agente indutor da β-galactosidase recombinante de E.
coli, pois apresenta resultados de produção da enzima semelhantes aos obtidos utilizando a solução de lactose e
superiores ao IPTG.
Palavras-chave: Escherichia coli. Indução. Permeado de soro. Soro de queijo.
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Biologia de Cheyletus malaccensis (Cheyletidae)
alimentando-se de Dermatophagoides farinae
(Pyroglyphidae)

Resumo: Dermatophagoides farinae (Hughes, 1961) (Pyroglyphidae) é um ácaro estudado por causar alergias
em seres humanos e animais domésticos. É encontrado abundantemente em estofados, cortinas, tapetes,
filtro de ar condicionado e colchões alimentando-se de restos de pele humana. Também pode ser encontrado
em silos e produtos armazenados, podendo acometer a saúde de animais em confinamento. Cheyletus
malaccensis (Oudemans, 1903) (Cheyletidae) é um ácaro com potencial predador utilizado no controle
biológico de ácaros da poeira e de produtos armazenados. O objetivo desse trabalho foi avaliar o ciclo de
vida de C. malaccensis alimentando - se de D. farinae. Este estudo foi realizado no laboratório de Acarologia
da Universidade do Vale do Taquari - Univates (Labacari), em Lajeado, Rio Grande do Sul. Espécimes de D.
farinae e C. malaccensis foram coletados em amostras de poeira ambiental de um filtro de refrigerador numa
fábrica de ração animal do Vale do Taquari, RS, Brasil. A triagem das amostras foi realizada com o auxílio
de um microscópio estereoscópio para a identificação, separação e início das criações estoque. As criações
foram mantidas à temperatura de 25±1°C, com fotofase de 12 horas e umidade relativa de 80±10% em um
recipiente de plástico com papel pardo em seu interior para manter o ambiente com menor luminosidade.
As colônias estoque de C. malaccensis foram alimentadas com ovos e diferentes estádios de D. farinae. Dez
fêmeas de C. malaccensis foram retiradas e mantidas separadamente em presença de machos. A partir deste
experimento foram retirados três ovos/fêmea para o teste, totalizando 30 ovos que foram individualizados
em arenas. Estas foram confeccionadas com placa de Petri de acrílico de 6 cm de diâmetro contendo uma
camada de algodão no fundo sobreposta por um círculo de plástico preto. Nas paredes internas das placas,
contornando este círculo foi colocado algodão umedecido para que não ocorresse a fuga dos ácaros. O teste
foi mantido em temperatura de 25±1 ºC e umidade relativa do ar de 80±10%, cobertas com um vidro escuro.
Nas fases imaturas, (ovo, larva, protocrisálida, protoninfa, deutocrisálida, deutoninfa, teliocrisálida) foram
realizadas avaliações três vezes ao dia (8h, 14h e 20h), quando foi avaliado o estádio de desenvolvimento
do predador. Na fase adulta, as avaliações foram feitas diariamente às 14h, verificando a sobrevivência
(machos e fêmeas), o número de ovos postos (fêmeas) e viabilidade dos ovos. Os dados foram comparados
através do teste t, ao nível de significância de 5%, com o uso do programa BioEstat 5.0, onde foram calculados
parâmetros da tabela de vida. Nos resultados obtidos observou-se que C malaccensis alimentando-se de D.
farinae apresentou uma taxa de fecundidade de 146,75 ± 0.93 ovos/fêmea num período de 23,75 ± 3,69
dias, sendo que a viabilidade dos ovos foi de 97,03%. A taxa líquida de reprodução (Ro) foi de 52,9 vezes por
geração, com duração média de uma geração (T) de 32,38 dias. A capacidade inata de aumento (rm) alcançou
0,12 fêmeas/fêmeas/dia, enquanto a taxa finita de aumento (λ), isto é, o número de fêmeas adicionadas à
população foi 1,13 fêmeas/dia e o tempo de duplicação (TD) da população foi de 5,78 dias. Esse resultado
demonstra que C. malaccensis é um inimigo natural de D. farinae, sendo capaz de se desenvolver e reproduzir
quando alimentado exclusivamente dessa espécie acarina.
Palavras-chave: Ácaro da poeira. Controle biológico. Predação.
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Investigação dos mecanismos de ação de bactérias
ácido-lácticas com potencial probiótico nas atividades
anti-inflamatória e anticarcinogênica

Resumo: As bactérias ácido-lácticas (BALs) pertencem naturalmente a flora gastrointestinal humana e são
utilizadas na indústria alimentícia por possuírem propriedades probióticas, sendo capazes de proporcionar
benefícios para saúde dos consumidores. Para serem caracterizadas como probióticas, alguns critérios
essenciais são avaliados, entre eles a capacidade de adesão ao epitélio intestinal, a qual permite a efetiva ação
dos seus efeitos benéficos. Entre os principais benefícios proporcionados pelas BALs pode-se citar a modulação
do sistema imune, contribuindo para as atividades anti-inflamatória e anticarcinogênica. Estudos indicam
que as BALs possuem potencial anti-inflamatório por inibirem citocinas pró-inflamatórias, como o fator de
necrose tumoral (TNF-α), e ainda estimular a liberação de citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina-10
(IL-10). Como a inflamação crônica intestinal está fortemente associada com o desenvolvimento de câncer
colorretal, as BALs estão sendo citadas e estudadas para serem utilizadas como medidas preventivas e
terapêuticas nas doenças inflamatórias intestinais e câncer colorretal. As vias de sinalização relacionadas
com esses fatores envolvem principalmente as proteínas quinases ativadas por mitógeno (MAPK), como
a p38/MAPK. A compreensão dos mecanismos de ação das BALs auxiliará na descoberta de isolados com
efeitos benéficos particulares. Visto que esses mecanismos não estão completamente elucidados, e são
específicos para cada isolado, o objetivo deste estudo é estabelecer os mecanismos de ação de Lactobacillus
spp., com potencial probiótico. As BALs foram previamente isoladas de amostras de leite in natura e queijo
colonial da região do Vale do Taquari. Os micro-organismos endógenos Lactobacillus parabuchneri ML04,
Lactobacillus paracasei ML33, Lactobacillus pentosus ML82, Lactobacillus plantarum CH131 e Lactobacillus
paracasei CH135 estão sendo avaliados quanto ao índice de adesão ao epitélio intestinal, o perfil de citocinas
pró- inflamatórias (TNF-α) e anti-inflamatórias (IL-10) e a expressão proteica de p38/MAPK e p-p38/MAPK.
Os resultados preliminares demonstram que os micro-organismos avaliados apresentam moderada à alta
aderência em células intestinais de adenocarcinoma de cólon Caco-2. Além disso, já é possível demonstrar
que as células Caco-2 se mantém viáveis após exposição aos Lactobacillus endógenos da região do Vale do
Taquari. Através do presente estudo espera-se encontrar BALs com particularidades promissoras, por meio da
elucidação de seu mecanismo de ação na modulação do sistema imune, para posteriormente serem utilizadas
na indústria alimentícia e/ou farmacêutica, e beneficiarem a população com suas atividades anti-inflamatória
e anticarcinogênica.
Palavras-chave: Adesão. Sistema imune. Citocinas. Inflamação. Câncer Colorretal.
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Interação entre polimorfismos dos genes ADORA2A,
DRD2 e AHR com o consumo de cafeína sobre sintomas de
ansiedade e depressão

Resumo: Os efeitos da cafeína ocorrem, principalmente, através do bloqueio dos receptores de adenosina
A1 e A2A no sistema nervoso central (SNC). Porém, há evidências da interação dos sistemas adenosinérgico
e dopaminérgico na mediação dos efeitos da cafeína e sabe-se, ainda, que os efeitos desta podem estar
associados com polimorfismos genéticos, entre eles, destaca-se variantes nos genes do receptor de
adenosina A2A (ADORA2A) e do receptor de dopamina D2 (DRD2). Além destes, polimorfismos no gene
do receptor hidrocarboneto de arila (AHR) também têm sido relacionados com o metabolismo da cafeína,
o que está diretamente relacionado com seus efeitos no SNC. O objetivo deste estudo é avaliar a interação
entre o consumo de cafei ́na com os polimorfismos rs2298383 e rs3761422, do gene ADORA2A, rs1076560 e
rs2283265, do gene DRD2, e rs440790, do gene AHR, sobre sintomas de ansiedade e depressão em adultos
jovens. A amostra será constituída por 300 indivíduos adultos, de ambos os sexos, recrutados entre a
comunidade acadêmica da Universidade do Vale do Taquari - Univates. Todos os indivíduos incluídos no estudo
assinarão um termo de consentimento livre e esclarecido (COEP/Univates: 2.502.199). Os participantes serão
submetidos a uma anamnese para a coleta de dados demográficos, hábitos alimentares, estilo de vida, estado
de saúde auto avaliado e história clínica. O consumo de cafeína será estimado por meio de um escreening que
avalia detalhadamente o consumo diário de alimentos e bebidas que contém esta substância. Para a análise
dos sintomas de ansiedade e depressão serão utilizados o Inventário de Ansiedade de Beck e o Inventário de
Depressão de Beck, respectivamente. A extração de DNA será realizada pelo método de salting out, a partir
de sangue periférico, e os polimorfismos selecionados serão genotipados pelo sistema de discriminação
alélica TaqMan (Applied Biosystems). Até o momento, foram analisados os dados de 186 indivíduos, sendo
destes 79,9% do sexo feminino, com média de idade de 25,9 anos e consumo médio de cafeína de 290 mg/
dia. As frequências alélicas para os polimorfismos do gene ADORA2A foram de 0,46 para o alelo C e 0,54
para o alelo T (rs2298383) e 0,59 para o alelo C e 0,41 para o alelo T (rs3761422). Para os polimorfismos do
gene DRD2 foram 0,19 (A) e 0,81 (C) (rs1076560) e 0,19 (T) e 0,81 (G) (rs2283265). Não foram detectadas
associações significativas entre o consumo de cafeína com os sintomas de ansiedade (p=0,281) e depressão
(p=0,226). Da mesma forma, não foram observadas interações genéticas significativas. Ressalta-se que
nossos resultados devem ser considerados preliminares, pois o tamanho amostral analisado ainda é pequeno
(n=186), o polimorfismo do gene AHR ainda não foi genotipado as análises estatísticas não foram finalizadas.
Conclusões mais robustas poderão ser feitas a partir da inclusão dos dados de todos os participantes (n=300),
visto que isso permitirá novas análises, como a análise de haplótipos nos genes ADORA2A e DRD2 e análises
de interações gene-gene e gene-ambiente.
Palavras-chave: ADORA2A. DRD2.AHR. Nutrigenética. Cafeína.
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Os usos da água na produção de alimentos orgânicos:
uma análise das publicações na área a partir do enfoque
socioeconomico-tributário

Resumo: A escassez de água está diretamente relacionada à falta de manejo e usos sustentáveis dos recursos
naturais e implica, em muito, nos indicadores de desigualdade social (CETESB, 2019) Com o objetivo de compor
um tema de tese de doutorado que leve em consideração os usos da água por produtores agroecológicos,
efetuou-se uma pesquisa bibliométrica baseada na Catálogo de Teses e Dissertações do Portal da Capes, onde
foi realizada uma busca simples dos trabalhos dos últimos 5 anos lançando conjuntamente as palavras-chaves
agroecologia, “serviços ambientais”, crédito, “incentivos fiscais” e “usos da água”, obtendo-se um resultado de
844 trabalhos. Como a maioria tratava de temas muitos específicos conectados à área da Agronomia, aplicaramse novos filtros tendo por base a área de conhecimento (Agronomia, Ciências Ambientais e Economia) e a área
de concentração (Agroecologia, Economia, Agricultura Familiar, Produção Vegetal, Desenvolvimento e Meio
Ambiente), encontrando 94 resultados. Tendo como tema central “a sustentabilidade no emprego dos usos da
água como recurso produtivo agrícola e nas melhorias sociais e de renda dos produtores agroecológicos, bem
como a importância das políticas de concessão de crédito e incentivos fiscais para efetivar esta melhoria”,
foi efetuada uma leitura dos resumos dos trabalhos para selecionar os de maior afinidade com a proposta.
Auferiu-se, então, 4 trabalhos para ajudar a compor o tema da tese. Entre os artigos selecionados, BALESTRA
(2016) e SANTOS (2015) relatam avanços nas condições socioeconômicas de agricultores familiares obtidos
através de linhas de crédito diferenciadas, possibilitando aos agricultores agroecológicos também atraírem
créditos de fomento à agroecologia, como os previstos na agenda 2030. Consubstanciando este aspecto,
PASSOS (2014) estudou o impacto do PRONAF SUSTENTÁVEL sobre a agricultura familiar, concluindo através de
um indicador de gestão da sustentabilidade que os beneficiários do programa possuem melhor desempenho
nas dimensões ambiental, econômica e social que os não beneficiários. LIMA (2014) estudou a implantação
em pequenas propriedades agroecológicas de um Programa de Produção mais Limpa, organizando processos
produtivos, integrando aspectos técnicos, econômicos e ambientais e racionalizando o consumo de recursos
naturais. Entre estes, o autor propôs a alteração nas técnicas de captação, transporte e utilização da água,
diminuindo o seu gasto, os custos com energia de bombeamento da fonte e favorecendo a propriedade em
épocas de estiagem. Aperfeiçoou também as operações de coleta, atenuando a complexidade de processos
e tarefas diárias. O conjunto de ações tornou a propriedade mais sustentável na utilização da água como
recurso produtivo e melhorou a situação social e econômica dos agricultores. Conclui-se, portanto, que a
leitura destes 4 trabalhos está sendo relevante para auxiliar na elaboração da proposta de tema e do objetivo
geral que ajudarão a caracterizar o problema de pesquisa.
Palavras-chave: Agroecologia. Serviços Ambientais. Crédito. Incentivos Fiscais. Usos da Água.
Referências: AGENDA 2030. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável. 2015. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 21 de
março de 2019.
BALESTRA, M. R. G. Efeitos da aquisição de tratores agrícolas por meio do PRONAF Mais Alimentos na
região Central do Rio Grande do Sul - da economia à segurança. 82f. Tese de Doutorado. (Programa de
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Pós-Graduação em Sistema de Produção Agrícola Familiar - Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel).
Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, Pelotas, 2016.
CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). O problema da escassez de água no mundo. 2019.
Disponível em https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/informacoes-basicas/tpos-de-agua/o-problema-daescasez-de-agua-no-mundo/. Acesso em: 21 de março de 2019.
LIMA, E. P. P. Implantação de Programa de Produção mais Limpa como contribuição à sustentabilidade em
propriedade agrícola familiar de base ecológica. 96f. Tese de Doutorado. (Programa de Pós-Graduação em
Sistema de Produção Agrícola Familiar - Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel). Universidade Federal de
Pelotas, UFPEL, Pelotas, 2014.
PASSOS, A. T. B. O impacto do PRONAF SUSTENTÁVEL sobre a sustentabilidade agrícola da agricultura
familiar: o caso da microrregião do Vale do Médio Curu no estado do Ceará. 211f. Tese de Doutorado
(Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente). Universidade Federal do Ceará, UFC,
Fortaleza, 2014.
SANTOS, C. M. S. Avaliação das disparidades regionais na distribuição do crédito do PRONAF no estado do
Maranhão, entre 1998 a 2012. Tese de Doutorado (Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal).
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, UENF, Campos dos Goytacazes. 2015.
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Fitotoxidade de uma espécie arbórea nativa do Rio
Grande do Sul sobre uma espécie daninha.

Resumo: O uso excessivo de herbicidas tem promovido o desenvolvimento de plantas resistentes, e estimulado
a consequente aplicação de produtos cada vez mais fortes e em maiores quantidades, gerando danos ao
ambiente e à saúde da população. Com isso, o desenvolvimento de herbicidas naturais é essencial para a
busca por processos produtivos sustentáveis. Neste contexto, a alelopatia pode contribuir na investigação
por substâncias que possam ser exploradas para a produção de herbicidas naturais. O objetivo do estudo
é investigar os efeitos fitotóxicos dos extratos aquoso e metanólico de folhas e frutos verdes e maduros de
uma espécie arbórea nativa do RS sobre a germinação e o crescimento de uma espécie daninha. Para cada
extrato serão testadas as concentrações 0,01g.mL-1; 0,10g.mL-1 e 0,50 g.mL-1, além do tratamento controle
(TC) (somente água). Cada tratamento será composto por quatro repetições de 25 aquênios nos testes de
germinação, e por 25 aquênios pré-germinados nos testes de crescimento. Os bioensaios serão estabelecidos
em placas de Petri forradas com três folhas de papel germinativo sobre as quais serão adicionados os aquênios
e 8,0mL do extrato, diluído conforme concentração, e de água no TC. As placas serão mantidas em sala de
crescimento com fotoperíodo de 16 horas, temperatura de 25°C (± 2°C), intensidade luminosa de 466 Lux e
delineamento experimental casualizado. O acompanhamento da germinação será realizado a cada 24 horas,
enquanto as análises de crescimento serão realizadas ao final de 10 dias. Serão definidos o percentual de
germinação (PG) e o índice de velocidade de germinação (IVG), o percentual de plântulas formadas (PPF), o
índice de velocidade de formação de plântulas (IVP), e a relação entre o percentual de sementes germinadas
e de plântulas formadas (RSP). No bioensaio de crescimento, serão obtidas as medidas de comprimento de
raiz, altura da parte aérea, massa fresca e seca. Os dados serão submetidos a análises estatísticas. Espera-se
identificar compostos fitotóxicos nos extratos aquoso e metanólico capazes de interferir no ciclo de vida das
espécies daninhas, e assim contribuir para estudos que possam conduzir à produção de herbicidas naturais.
Palavras-chave: Alelopatia. Espécie Daninha. Extrato aquoso. Extrato metanólico. Herbicida Natural.
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Alteridade nas políticas públicas em saúde e os
migrantes: pontes de diálogo ou muros?

Resumo: A mobilidade humana sempre acompanhou a história da humanidade, no entanto, atualmente
ocorre com maior intensidade devido ao processo de globalização que facilitou a comunicação, a circulação
de bens, capital e pessoas. Contudo, na maior parte dos países, o migrante é visto como o estranho,
o diferente, o invasor nos territórios nacionais. Nesses contextos, no cotidiano se vivencia um confronto
entre o Eu e esse Outro diferente de nós, que está bem próximo, mas se prefere não enxergá-lo. Esse outromigrante torna-se vítima de discriminação, desrespeito e exclusão social, não reconhecido como sujeito de
direitos humanos que ele é. Desse modo, é preciso estabelecer uma relação de alteridade, de proximidade e
diálogo, salientando que os direitos sociais como educação, assistência social e saúde, efetivados pelo Estado
através das Políticas Públicas, incluem tanto os nacionais quanto os migrantes. O objetivo desta pesquisa é
pensar a alteridade na Política Pública em Saúde, observar em que medida esta garante a universalidade
do direito à saúde aos migrantes e estabelece uma relação de aproximação, respeito e inclusão social.
Considerando que na experiência migratória as condições sociais, de moradia e de trabalho são precárias e
acabam afetando bastante a saúde do migrante, este fenômeno vem ao encontro do argumento de Bauman
(2013). Para esse autor, estamos diante de uma crise humanitária e a única saída é rejeitar as tentações
de separação e reconhecer a nossa interdependência como espécie. Portanto, é preciso, estabelecer novas
formas de convivência, em solidariedade, responsabilidade e cuidado com aqueles que pensam e vivem
diferentes. Ele propõe uma reflexão atual, sobre a necessidade de construir pontes em vez de muros diante
do aumento dos fluxos migratórios na contemporaneidade. A proposta desta pesquisa fundamenta-se na
perspectiva que defende a atuação das Políticas Públicas em Saúde como pontes de diálogo e de alteridade
com o Outro (migrante) e não como muros de separação e estigmatização do migrante. Considera-se que
o sucesso das políticas públicas depende do reconhecimento e diálogo com os sujeitos a que se destinam,
ou seja, com a diversidade dos sujeitos em contextos socioeconômicos e culturais heterogêneos. É o que se
espera neste Projeto de Tese, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento
(PPGAD) da Univates e à linha de pesquisa “Espaço e Problemas Socioambientais”, através de uma pesquisa
bibliográfica e etnográfica, com viés qualitativo. Como resultados preliminares, é possível constatar que as
diferenças culturais e da língua são fatores que dificultam o acesso dos migrantes ao sistema de saúde, bem
como de dinamizar a Política Pública de Saúde. Para os profissionais da saúde, o migrante é visto como o de
“fora”, o estrangeiro já os ACS possuem outra compreensão por ter maior interação com o Outro-migrante. A
mobilidade dos migrantes dificulta um trabalho continuado dos ACS.
Palavras-chave: Alteridade. Migrantes. Políticas Públicas. Saúde. Pontes
Referências: BAUMAN, Zygmunt. Estranhos à nossa porta. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2017.

212

SUMÁRIO

Anais do III Congresso
Internacional de
Ciência, Tecnologia e
Conhecimento

ISBN 978-85-8167-285-4

Nome dos autores: Janaine Trombini
Demais participantes: Luis Fernando Beneduzi. Luís Fernando da Silva Laroque
Orientador: Luís Fernando da Silva Laroque
Nome da Instituição: Universidade do Vale do Taquari - Univates
Área de conhecimento: Ciências Humanas

Espacialidades ítalo-brasileiro: o ambiente de fauna
e flora entre norte da Itália e de colonização italiana
no Vale do Taquari/RS

Resumo: O território norte italiano da pesquisa - Vêneto, Trentino e Lombardia, possui um ambiente
montanhoso e com planícies caracterizado por vegetação mediterrânea. No norte italiano as principais
espécies da flora são da família conífera: abeto branco (Abies alba) e vermelho (Picea abies) e larice (Larix
decidua) (LAZZARINI, 1999; NICOLINI, 2003) e na fauna o cervo (Cervidae), alguns tipos de lebre (Lepus), a
marmota (Marmota marmota), a raposa vermelha (Vulpes vulpes), o furão (Mustela erminea), entre as aves
o galo silvestre (Centrocercus urophasianus), o galo lira (Lyrurus tetrix), o lagópode-branco (Lagopus muta)
e o corvo comum (Corvus corax) (GROSELLI, 1986). Neste grande território durante o final do século XIX
até metade do XX, tinha predominância agrária e composição social de camponeses, meeiros e pequenos
proprietários de terras (FRANZINA, 2006; BERTONHA, 2005). Já no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul/Brasil,
a porção territorial de colonização italiana localizada ao norte com vales e montanhas com características
de floresta ombrófila mista (KREUTZ, 2008). Nesta espacialidade, a maioria dos italianos e descendentes
que ocuparam este território são oriundos da região norte italiana e desde que chegaram encontraram
um diversificado ambiente no qual desenvolveram atividades agrícolas voltadas à subsistência e economia
(KARAM, 1992; TROMBINI, 2016). A biodiversidade encontrada no Vale do Taquari era considerada pelos
italianos e seus descendentes como uma “floresta virgem”, principalmente por espécies de pinheiros (Araucaria
angustifolia), angico (Anadenanthera macrocarpa) e a erva-mate (Ilex paraguariensis) e animais como onças
(Panthera onca), graxaim (Lycalopex gymnocercus), jaguatirica (Leopardus pardalis) quati (Nasua) e macacos
(Primates) (FERRI, 1985). A pesquisa desenvolvida está vinculada ao trabalho de doutorado no Programa de
Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento da Univates/RS e a Università Ca’Foscari de Venezia/Itália
e tem como objetivo apresentar informações sobre a fauna e flora em territórios ítalo-brasileiro, destacando
diferenças e semelhanças entre ambos territórios. O método caracteriza-se por uma abordagem qualitativa
com análise de conteúdo no que se refere a dados coletados na revisão bibliográfica e entrevistas com
famílias no norte ítalo bem como na região do Vale do Taquari. As informações levantadas têm demonstrado
que a fauna e flora entre os territórios ítalo-brasileiro possuem características díspares no que se remete aos
tipos de vegetação - bosques e florestas, e relevo com altitudes na Itália até 2.400m e no Vale do Taquari
de até 1.000m. Enquanto as semelhanças referem-se à posição territorial geográfica ao norte, clima e de
algumas espécies da flora em família conífera e da fauna como a lebre (Lepus) e o cervo (Cervidae). Assim,
as degradações ambientais ocorreram principalmente com a derrubada da mata para a lenha, construção de
casas e espaço para plantações e extinção de animais pela caça direcionadas à alimentação.
Palavras-chave: Ambiente. Biodiversidade. Itália. Vale do Taquari.
Referências: BERTONHA, João Fábio. Os Italianos. São Paulo: Contexto, 2005.
FERRI, Gino. Encantado: sua história sua gente. Encantado: Editora B. G. LTDA, 1985.
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2006.
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2008. 150f. Dissertação (Mestrado) Centro Universitário Univates, Lajeado, 2008.
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ottocento. Archivio veneto, Belluno, 1999, serie V, CXXX, (CLII): 45-85.
NICOLINI, Melissa. Bosques e territórios na Lombardia do Oitocentos. Esboços: histórias em contextos
globais, Florianópolis, v. 12, n. 13, p. pp. 97-106, nov. 2003.
TROMBINI, Janaíne. Imigrantes italianos e seus descendentes na Microrregião Oeste do Vale do Taquari:
história ambiental e elementos culturais. 2016. 229 f. Dissertação (Mestrado). Universidade do Vale do
Taquari Univates, Lajeado, 2016.
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Práticas educativas inventivas no mar

Resumo: O resumo, que aqui se apresenta, é decorrente de uma investigação realizada no Mestrado em
Ensino, no Programa de Pós-Graduação em Ensino - Mestrado e Doutorado - Universidade do Vale do Taquari
Univates/RS/BR, linha de pesquisa Formação de Professores, Estudo do Currículo e Avaliação, no período de
2016-2018. O referido trabalho encontra-se também em consonância com os estudos da pesquisa intitulada
Aprender e ensinar em meio a práticas curriculares educativas e artísticas aprovada pelo Edital 02/2017 - PqG/
FAPERGS, vinculada ao Grupo de Pesquisa Currículo, Espaço, Movimento (CEM/CNPq). O estudo tomou como
campo de investigação um dos espaços não escolares, o Museu de Arte do Rio (MAR/RJ), com o qual o Grupo
CEM possui parceria. Trata-se de uma imersão no MAR. Inaugurado em 2013, o MAR foi instalado em dois
prédios: Pavilhão de Exposições e Escola do Olhar. A Escola do Olhar é onde se pensam as ações educativas do
museu, cujas proposições partem da compreensão da educação como prática de criação e experimentação
(MAR, 2016). Dessa forma, as ações da Escola do Olhar, visam integrar arte e educação cujo trabalho está
atrelado a uma rede de atividades e práticas educativas encaminhadas à articulação física e simbólica entre
temas pertinentes aos campos educacional e artístico. Assim, mergulhar no MAR teve como propósito
compreender de que modo um museu pode tecer tramas entre educação e a arte por meio de práticas
educativas, permeadas por um registro poético. Neste sentido, arquitetou-se o problema de pesquisa: de que
modo um museu pode tornar-se um espaço produtor de mediação e processos de aprendizagem? Museu,
aprendizagem, mediação e práticas educativas tornaram-se as noções operadas nesta investigação. Também
autores da Filosofia da Diferença, como Gilles Deleuze e Michel Foucault e outros como Sandra Corazza e
Silvio Gallo, serviram como aportes teóricos para o estudo. Por outra via, buscou-se também a aproximação
de autores que têm se ocupado em estudar a instituição museu. Destacam-se aqui Carmen Mörsch, George
Yúdice, Tony Bennett e Carol Duncan. Partindo de um enfoque qualitativo e perspectiva cartográfica, a imersão
no MAR consistiu em “tibungar” - processo que implicou mergulhar e retornar, ir e voltar, traçar mapas,
marear territórios existenciais inéditos, vivenciar práticas educativas, tornando-se o próprio procedimento
metodológico da referida investigação. Os resultados da investigação ajudaram a compreender que práticas
educativas inventivas, delineadas por educadores de museus, podem ser produtoras de novas experiências
de ensinar e aprender. Certamente a abertura do MAR a outras maneiras de se constituir enquanto espaço
de arte e educação se dá pela aposta na potência de suas práticas educativas, que se configuram como
práticas de resistência a tudo aquilo que de algum modo insiste em paralisar o pensamento e a criação
(DÍAZ; MUNHOZ, 2018). Além disso evidenciou-se que a tensão existente entre professor e educador de
museus parece um reflexo da tensão arte versus educação. Talvez fosse necessário explorar possibilidades
de co-construção de um território conjunto entre professores e educadores de museus, o qual possa ser
transitado, questionado, reinventado, quantas vezes for possível. Por fim, cabe destacar que a pesquisa e suas
relações com as questões abordadas, vem produzindo outros movimentos de investigação, os quais serão
desenvolvidos no processo de doutoramento que então se inicia.
Palavras-chave: Aprendizagem. Arte. Educação. Museu de Arte do Rio. Práticas Educativas.
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Software geogebra na construção de conceitos
matemáticos no ensino fundamental.

Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de projeto de dissertação do Programa de Pós-Graduação
Strictu Sensu- Mestrado Profissional em Educação da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus de
Erechim, intitulado “Software Geogebra: possibilidades para a construção de conceitos matemáticos de
funções de 1º e 2º graus”. O objetivo geral é investigar a aprendizagem matemática de conceitos do 9º
ano do Ensino Fundamental, mediante a criação de ambientes de aprendizagem com o uso de softwares
educacionais. Esta pesquisa qualitativa será desenvolvida com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental
de uma escola da rede particular do município de Erechim, Rio Grande do Sul. Os estudantes envolvidos
terão atividades de exploração das funções de 1º e 2 º graus com o software GeoGebra, identificando e
reconhecendo a importância da matemática no cotidiano. A partir das anotações de um diário de bordo,
transcrições das gravações das aulas e questionários semiestruturados respondidos pelos estudantes, serão
analisados os processos de construção de conceitos matemáticos, buscando identificar as dificuldades e
as diferentes construções matemáticas realizadas pelos mesmos. O trabalho está embasado na teoria da
aprendizagem significativa de Ausubel (1982 e 2003) e usará a análise de conteúdo proposta por Bardin
(2011). Pensar a Matemática aliada às tecnologias no 9ª ano do Ensino Fundamental representa uma das
inquietações da pesquisadora, considerando os desafios e as dificuldades já observadas em experiências
empíricas do dia a dia da sala de aula. Os recursos tecnológicos, de maneira geral, não têm sido utilizados nos
processos de ensino e de aprendizagem no contexto escolar, aspecto esse reforçado pela carência de formação
tecnológica dos professores e pela cultura escolar predominante, na qual há ênfase à abordagem expositiva
do conhecimento. Os sujeitos da aprendizagem buscam uma escola ligada ao que eles conhecem ou têm
contato, mas esta parece, algumas vezes, não estar aberta ao novo. A resistência manifestada no contexto
da escola surge, principalmente, devido a fatores como carência de investimentos, vontade daqueles que
deveriam dar subsídios para oferecer uma educação de qualidade e um despreparo dos professores para lidar
com o novo, em particular, com a inserção de novas tecnologias nos processos de ensino e de aprendizagem.
Espera-se que este trabalho possa contribuir a outros professores para que os mesmos passem a incorporar
as tecnologias em sua prática pedagógica.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Tecnologia. Ensino da matemática. Geogebra.
Referências: AUSUBEL, D. P. A Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. São Paulo: Moraes,
1982.
AUSUBEL, D. P. Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Paralelo
Editora, 2003.
BARDIN, Laurence Análise de Conteúdo Lisboa/Portugal, 2011.
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Calculando áreas e perímetros por meio da investigação
matemática
Resumo: Este trabalho foi elaborado e aplicado na disciplina de Pesquisa em Ensino e Estágio Supervisionado
do Mestrado em Ensino de Ciências Exatas da Universidade do Vale do Taquari. Os objetivos da proposta
foram investigar as estratégias criadas pelos discentes no momento de estudo de figuras com a mesma área,
porém com perímetros diferentes (ou vice-versa); estimular a participação autônoma dos estudantes na
aprendizagem, de forma a desenvolver a percepção da própria capacidade, a interação e o trabalho coletivo
na busca de soluções para as situações apresentadas. Para atingir os objetivos, usou-se a investigação
matemática, metodologia que enfatiza a necessidade em justificar as descobertas, desenvolvendo o
pensamento matemático. Aplicou-se a proposta em 10 horas-aula, em uma turma do 5º ano, composta por
11 alunos, de uma Escola Municipal de um município situado no Vale do Taquari. Para o desenvolvimento
da proposta, observou-se os três principais momentos de uma aula de investigação destacados por Ponte,
Brocardo e Oliveira (2003): apresentação e compreensão da proposta, desenvolvimento/realização da
investigação e discussão dos resultados, hipóteses e conjecturas. Durante esse processo, o docente deixa de
ser um mero transmissor do conhecimento para ser um orientador e estimulador dos processos que auxiliam
na construção autônoma da aprendizagem. Optou-se por trabalhar com geometria, especificamente com
cálculos de área e perímetro, uma vez que, de acordo com Ponte, Brocardo e Oliveira (2003), as investigações
geométricas possibilitam estabelecer relações entre situações matemáticas e da realidade, desenvolvendo
capacidades como a visualização espacial e o uso de diferentes formas de representação, além de ser um
tema enfatizado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). No desenvolvimento das atividades, usou-se
o simulador “Area Builder”, do projeto PhET da Universidade de Colorado Boulder, tabelas de Geoplano,
cubos, elásticos e palitos de picolé. Com esses materiais, foram desenvolvidas atividades como a construção
de diferentes figuras geométricas, a fim de verificar que figuras podem ter a mesma área, mas formas e,
consequentemente, perímetros diferentes, assim como figuras com perímetros iguais, porém com formas
e áreas diferentes. Percebeu-se, ao longo das aulas, que a escolha dos grupos por parte dos alunos
contribuía para uma melhor apresentação e explicação das conjecturas, bem como para o desenvolvimento
das atividades. Por não estarem acostumados com a investigação matemática nas aulas, inicialmente, os
discentes se sentiram desconfortáveis e não entenderam que cabia a eles a escolha do caminho a ser seguido
para chegar ao resultado final. Para a professora estagiária, as aulas também foram desafiadoras, pois, na sua
prática, costumava indicar o caminho a ser seguido. Entretanto, constatou-se que a investigação matemática
é extremamente relevante e seu uso deve ser incentivado aos professores. Ao longo das atividades propostas,
os discentes conseguiram raciocinar matematicamente, pensar, criar suas próprias hipóteses, possibilitandoos a encontrar diferentes estratégias para as situações problematizadas, bem como, de forma prática,
compreenderam os conteúdos trabalhados.
Palavras-chave: Área. Perímetro. Geometria. Investigação Matemática.
Referências: BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Base Nacional Comum Curricular: matemática.
Brasília: MEC/SEF, 2018.
PONTE, J. P.; BROCARDO, J.; OLIVEIRA, H. Investigações matemáticas na sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
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Interação ambiental entre o Grupo Jê e as áreas úmidas
na borda sul do Planalto das Araucárias - RS/Brasil

Resumo: A Arqueologia Jê tem presenciado nas últimas décadas um significativo incremento de informações
sobre o padrão de assentamento, subsistência, mobilidade e práticas cerimoniais, manejo de plantas
em decorrência de grandes projetos desenvolvidos no Planalto Sul Brasileiro. Para abordar esse tema
um grande levantamento bibliográfico torna-se necessário. Os trabalhos relacionados a arqueologia dos
grupos Jês dos últimos 10 anos estão sendo analisados e seus objetivos e conclusões revisados para montar
um arcabouço com as questões em aberto sobre essa temática. Com o início de uma vertente sistêmica
e processual na Arqueologia, incentivaram-se estudos interdisciplinares nas pesquisas arqueológicas,
buscando a compressão das relações do homem com o ambiente. Passaram então a fazer parte dos estudos
arqueológicos as análises polínicas, descrições geológicas e geomorfológicas, os estudos pedológicos, de
fauna e flora, assumindo-se uma forte correlação com as ciências exatas, da terra e biológicas levando
em consideração os preceitos da História Ambiental. Entre as Bacias do Rio Forqueta e do Rio Guaporé,
ambos afluentes da margem direita do Rio Taquari/Antas, foram identificados 70 sítios arqueológicos com
presença de cassas subterrâneas e sítios a céu aberto associado aos grupos Jê. Das 21 áreas de casas
subterrâneas identificadas 20 apresentam áreas úmidas (banhados) nas proximidades. A ocupação de
espaços com proximidade de áreas úmidas já é conhecida na arqueologia pelos grupos construtores de
cerritos na região do pampa e pelos grupos sambaquieiros do litoral sulbrasileiro. Dentro dessa perspectiva
interdisciplinar utilizando-se de noções da Ecologia Humana, buscamos compreender a relação dos grupos
Jê em estabelecer ocupação com proximidade das áreas úmidas e sua relação de manejo agroflorestal
com esse ecossistema. Assim, foram estipulados seis critérios entre a instalação das casas subterrâneas e
a proximidade com os banhados, são eles: hidrografia; clinografia; hipsometria; solos; distância das áreas
úmidas em relação ao sítio; cobertura vegetal. Essas variáveis serão analisadas buscando estabelecer
padrões de ocupação dos Grupos Jê associados as dinâmicas ambientais elencadas.
Palavras-chave: Arqueologia Jê. Áreas úmidas. Planalto das Araucárias. Paisagem
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Ambiente em transformação e mudanças culturais:
estudos sobre os povos indígenas jê meridionais no
estado do Rio Grande do Sul e a possibilidade de uma
etnogênese

Resumo: Quanto impacto uma população indígena pode sofrer, em termos culturais, com fatores externos como,
por exemplo, em um meio ambiente em transformação? Esta é a pergunta central que motivou a elaboração e
submissão deste pré-projeto de pesquisa ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento da
Univates, na área de concentração em Espaço, Ambiente e Sociedade e na linha de pesquisa Espaço e Problemas
Socioambientais. A pesquisa quer contribuir para a construção de uma história indígena, porém tendo como ponto
de vista os seus múltiplos aspectos e perspectivas espaço-temporais. É uma história que toma por base o prisma
da longa-duração, mas não somente cabe observar o seu aspecto temporal, quer-se também buscar compreender
como teria se dado o longo processo de adaptação e interação de grupos humanos com os diferentes espaços
e ambientes que ocuparam. Os personagens centrais desta narrativa são as antigas populações indígenas Jê
Meridionais que, conforme dados linguísticos, teriam se expandido por meio de processos migratórios para o
sul, desde cerca de 3.000 anos atrás e teriam se diferenciado em famílias e dialetos, entre os quais, associamse como seus descentes os atuais Kaingang e Xokleng (URBAN, 1992; WIESEMANN, 1978). No Estado do Rio
Grande do Sul ocuparam diferentes regiões e são representados, na arqueologia, como os portadores da tradição
arqueológica cerâmica Taquara e os prováveis antecessores dos atuais grupos conhecidos como Kaingang.
A hipótese que se aventa é a de que, em um ambiente em transformação, estes grupos humanos teriam de
criar diferentes mecanismos de adaptação frente aos diferentes ambientes que ocuparam, porém o resultado
implicaria, invariavelmente, em alterações na conformação do sistema étnico/identitário e este, por sua vez,
refletiria diretamente na representação da cultura. Este processo de necessidade de adaptação há um ambiente
em transformação, se nominou de etnogênese, termo cunhado pela Antropologia e que serve para dar conta do
processo histórico de configurações de coletividades étnicas como resultado de migrações, invasões, conquistas,
fissões ou fusões. Entretanto, mais recentemente, passou a ser usado também na análise dos recorrentes
processos de emergência social e política dos grupos tradicionalmente submetidos a relações de dominação
(BARTOLOMÉ, 2006) Metodologicamente, quer-se perceber quais semelhanças e diferenças podem ser apontadas
pela bibliografia disponível em termos arqueológicos, ecológicos, linguísticos, etnográficos, ao comparar as formas
de ocupação e meios de interação do grupo com o ambiente: as diferentes paisagens ocupadas, do planalto ao
litoral, a manipulação destes ambientes e a implantação e organização de toda a sorte de recursos utilizados na
vida cotidiana, tanto sob o aspecto material como simbólico (KREUTZ, 2008; WOLF, 2012, 2016; ROSA, 2017). Além
disso, quais os impactos que se pode perceber na manutenção/alteração da estrutura cultural e socioeconômica.
Como resultado esperado, se pressupõe que uma série de fatores podem ter sido marcantes e inexoráveis para
uma sutil e gradual modificação da cultura e daí, também, que o reconhecimento de uma identidade étnica entre
estes grupos humanos, que remonte a uma ancestralidade perdeu-se na longa linha do tempo, a ponto de que, na
atualidade, grupos Kaingang, que em tempos coloniais e históricos estiveram ocupando as mesmas áreas de seus
ancestrais, não lembram, nem reivindicam como sua esta identidade.
Palavras-chave: Arqueologia. Jê Meridional. Ambiente. Etnogênese.
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Identificação de novas mutações em resíduos da enzima
Acetolactato sintase de arroz que podem conferir
resistência a herbicidas da classe das Imidazolinonas

Resumo: O arroz é a base da alimentação para 50% da população mundial. Dessa forma, junto com o
milho e o trigo, é considerado um dos cultivos mais importantes. No cenário mundial, o Brasil é o maior
produtor de arroz fora do continente asiático, e o Rio Grande do Sul (RS) é o maior produtor nacional, sendo
responsável por aproximadamente 70% do arroz cultivado no país. As lavouras de arroz do Rio Grande
do Sul apresentam alta produtividade, porém, poderiam ter desempenhos ainda melhores se não fosse
a presença do arroz-vermelho. O arroz-vermelho é citado como o principal problema da cultura de arroz
irrigado no RS, e seu controle é feito utilizando herbicidas da classe das Imidazolinonas (Imazamox, Imazapic,
Imazapir, Imazaquin, Imazetapir). Esses herbicidas são inibidores do canal de acesso ao substrato da enzima
Acetolactato sintase, que é responsável pela biossíntese de aminoácidos na planta. Assim, cultivares de arroz
resistentes aos herbicidas da classe das Imidazolinonas possuem grande importância econômica. Para que
não ocorra a inibição dessa enzima, e consequentemente a planta seja resistente, os cultivares utilizados
carregam o polimorfismo de substituição de nucleotídeo G336A, G1883A ou G1886A, que determina a
substituição do aminoácido A122T, S653D ou G654E, respectivamente. Porém, foi observado que alguns
cultivares com essas mutações apresentavam diferentes padrões de resistência. O objetivo desse estudo foi
investigar os mecanismos de resistência da enzima Acetolactato sintase (ALS) de arroz à Imidazolinonas e
identificar possíveis novas mutações em resíduos que possam conferir uma resistência ainda maior, por meio
de modelagem comparativa e docking molecular. Através da estrutura tridimensional obtida por meio de
modelagem molecular por homologia, foi visto que a ALS é biologicamente ativa como um dímero. Através
do docking molecular foram identificados 21 resíduos (G95, A96, M98, V170, P171, M174, A179, F180,
Q181, K230, Q234, K256, M325, H326, D350, R351, M544, V545, W548, S627 e G628) que apresentaram
maior importância na interação herbicida/enzima. Utilizando a metodologia Alanine scanning, realizamos
mutações pontuais nesses 21 resíduos, calculando a afinidade com o herbicida em cada caso. Foi visto que
cinco resíduos (M98, F180, R351, W548 e K230) apresentavam maior afinidade com os herbicidas Imazapic,
Imazaquin e Imazetapir, enquanto os resíduos V170, F180, Q181, R351 e S627 apresentavam maior afinidade
com Imazapir. Destas mutações, somente W548 e S627 já tinham sido relatadas na literatura, sendo as demais
sugeridas pelo nosso grupo de pesquisa como bons alvos para gerar cultivares de arroz ainda mais resistentes
a Imidazolinonas.
Palavras-chave: Arroz vermelho. Bioinformática. Herbicida. Modelagem molecular. Resistência.
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A arte como potencializadora e produtora de sentido no
ensino e aprendizagem

Resumo: Falar, escrever ou até mesmo trabalhar com arte é referir-se ao que há de mais antigo e mais moderno
ao mesmo tempo. Desde os primórdios, a arte e o homem relacionam-se, sendo que essa se faz presente nas
manifestações mais remotas de que se tem conhecimento, como linguagem e produto da relação homem
e mundo. Isso pode ser percebido através da pintura, escultura, música, dança, teatro, cinema, literatura,
fotografia, histórias em quadrinhos, jogos multimídia e arte digital. Portanto, trabalhar com arte em sala de
aula significa aproximar o discente com o seu mundo e, mais do que isso, permitir que esse percorra “trajetos
de aprendizagem que propiciam conhecimentos específicos sobre sua relação com o mundo” (BRASIL, 1998,
p. 32). Além disso, os discentes, ao entrarem em contato com a arte, “desenvolvem potencialidades (como
percepção, observação, imaginação e sensibilidade) que podem alicerçar a consciência do seu lugar ao
mundo” (BRASIL, 1998, p. 32) e essa contribui inegavelmente para a apreensão significativa de determinados
conteúdos nas mais diversas áreas do conhecimento. Dessa forma, primeiramente há que se questionar:
como a arte vem sendo utilizada em sala de aula? O objetivo geral é compreender de que forma a arte
potencializa e efetiva sentidos no ensino e aprendizagem. Relacionados a esse objetivo, a pesquisa procura
averiguar as concepções prévias de arte dos docentes e discentes de uma escola da rede pública estadual
de Capitão e desenvolver uma oficina de arte - “ExperienciArte” - com os docentes. Trata-se de um estudo
de caráter qualitativo e, a fim de alcançar os objetivos, será aplicado um questionário composto de questões
dissertativas e abertas aos discentes, docentes e gestores, a fim de averiguar o que esses entendem por arte
e como estes veem a arte como potencializadora de sentidos. Os dados obtidos serão averiguados a partir
da análise textual discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2013) e serão agrupados em categorias. Realizada essa
etapa se organizará uma oficina com os docentes onde os mesmos experienciarão a arte à luz da proposta
hermenêutica de Gadamer (2015), que também se faz presente na metodologia. Entre os resultados esperados
estão o de conseguir verificar qual a compreensão que docentes e discentes possuem da arte e como esses
veem nessa uma potencializadora e produtora de sentido no ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: arte. sentido. ensino. aprendizagem
Referências: BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: arte. Brasília.
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Acarofauna associada a galinhas poedeiras no sul do
Brasil

Resumo: O mercado da avicultura no país tem crescido significativamente nos últimos anos, em busca de
melhorias e aumento da produtividade, conferindo ao Brasil, a sétima colocação no ranking dos maiores
produtores de ovos no mundo. Além disso, tornou-se uma das principais atividades agropecuárias executadas
na região Sul do país, gerando grande número de empregos. Entretanto, as produções intensas em sistemas de
confinamento influenciam de maneira negativa no bem-estar animal o que acaba favorecendo o aparecimento
de ectoparasitos nocivos para a produção. Frequentemente as aves são parasitadas por ácaros hematófagos
que, em alto grau de infestação, acarretam negativamente no desenvolvimento da ave, qualidade dos
ovos, queda na produção, e, em casos extremos pode levá-las a óbito. Sabendo da grande importância que
levantamentos possuem, conhecer os ectoparasitos, bem como seus inimigos naturais associados neste
ecossitema é de suma importância, pois auxilia no planejamento e execução do manejo dentro dos aviários.
Portanto, objetiva-se com este estudo, avaliar a diversidade acarina presente em três granjas de aves de
postura no município de Salvador do Sul, Rio Grande do Sul. Para a realização do levantamento, diferentes tipos
de amostragem serão efetuadas. A primeira, serão montadas armadilhas utilizando cano de PVC (27 cm de
comprimento e 50 mm de diâmetro) com 13 furos contendo papelão no interior. As armadilhas serão alojadas
dentro dos aviários tendo o cuidado para que a distribuição seja homogênea ao longo de todo o comprimento
dos galpões. O papelão será retirado, armazenado em sacos plásticos identificados e acondicionados em caixa
de isopor para serem transportados até o laboratório. Segunda, amostras de matéria orgânica depositadas
no interior das gaiolas serão coletadas e mantidas em sacos plásticos sob refrigeração, após, as amostras
serão expostas em funil de Berlese durante cinco dias e os ácaros coletados em recipiente com álcool 70%.
Terceiro método de amostragem será remoção de três penas de cada região do corpo da ave: pescoço, asa,
cloaca de dez aves por aviário e acondionadas em álcool 70% por um período mínimo 24 horas. As coletas
serão realizadas quinzenalmente entre os meses de maio de 2019 e maio de 2020, totalizando doze meses.
Os ácaros coletados serão montados em lâminas contendo meio Hoyer com pincel e mantidas em estufa (5060 ºC) durante sete dias para a secagem, fixação, distensão e clarificação dos espécimes. A identificação das
espécies será realizada sob microscópio óptico com contraste de fases com o auxílio de chaves dicotômicas.
Para a análise dos dados, serão utilizados os índices de diversidade de Shannon-Wiener e para diversidade
total, equitabilidade e riqueza através do software DivEs - Diversidade de Espécies, versão 4.7.1. Se espera
encontrar com este trabalho, os ectoparasitos Ornithonyssus sylviarum (Canestrini; Fanzango), Ornithonyssus
bursa (Berlese), Dermanyssus gallinae (De Geer), Megninia ginglymura (Mégnin) e o inimigo natural Cheyletus
malaccensis Oudemans por serem as mais relatadas em trabalhos realizados no Brasil.
Palavras-chave: Avicultura. Ectoparasitos. Gaiolas. Granjas. Inimigos naturais.
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Ocorrência de fitofósseis ampliando o conhecimento do
paleoambiente da formação barbalha (Bacia do Araripe,
Brasil)

Resumo: Apesar de internacionalmente conhecida pela abundância de fósseis em seus estratos do Cretáceo,
a Bacia do Araripe ainda tem propiciado achados inéditos para a paleontologia. Cobrindo aproximadamente
9,0 mil km quadrados, é considerada a maior bacia sedimentar do interior do Nordeste do Brasil, e os estratos
ali expostos são um registro importante dos eventos que afetaram os paleoambientes semiáridos de baixas
latitudes do Gondwana, quando da sua fragmentação final. Enquanto o rift é representado pelo Grupo Vale
do Cariri, o estágio post-rift está registrado nos depósitos do Grupo Santana, distribuídos da base para o topo
nas Formações Barbalha, Crato, Ipubi e Romualdo. A presente pesquisa tem como objetivo geral definir as
características paleoambientais para a Formação Barbalha, através de análises quali-quantitativas de registros
palinológicos, do estudo da densidade estomática e do macro-charcoal. O estudo pretende entender os
processos ecológicos que ocorreram durante o Cretáceo Inferior na Bacia Sedimentar do Araripe, logo após
a separação da costa brasileira da africana. Serão apresentados resultados parciais da pesquisa, uma vez que
essa se encontra em andamento. As amostras foram coletadas em julho de 2017 na localidade de Sítio Rosto,
município de Crato, Ceará, Brasil, levadas para análise em laboratório e analisadas sob estereomicroscópio
(Zeiss Stemi 2000 - C). Os fragmentos que apresentaram características macroscópicas de charcoal (coloração
negra e brilho sedoso) foram extraídos mecanicamente e montados em stubs para avaliação em microscopia
eletrônica de varredura (MEV - Zeiss EVO LS15). Das amostras que possuíam compressões foram retiradas as
estruturas cuticulares com o uso de pinças, as quais foram submetidas a limpeza com hipoclorito de sódio e
observadas em microscópio óptico. A partir destas amostras foi confirmando a presença de fitofósseis através
da ocorrência de cutículas e de macro-charcoal para a Formação Barbalha. A constatação de macro-charcoal
ocorreu após análise em MEV pela presença de paredes celulares homogeneizadas, comprovando a origem
pirogênica do material. O material cuticular ainda será analisado para definições morfológicas, afinidades
taxonômicas, determinação do índice e da densidade estomática. A partir dos dados morfo-anatômicos
coletados, foi possível comprovar que os lenhos, associados a gimnospermas, sofreram processo de queima
anterior à sua deposição. Confirma-se, portanto, que paleoincêndios vegetacionais atingiram a vegetação
que ocupava as proximidades do ambiente deposicional, ampliando a abrangência cronoestratigráfica desse
tipo de evento para a Bacia do Araripe. (FAPERGS, CAPES, CNPq, Alexander von Humboldt Foundation)
Palavras-chave: Barbalha. Macro-charcoal. Araripe. Cutícula. Fitofósseis.
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Ácaros predadores como bioindicadores ambientais em
áreas de recuperação ambiental do bioma Pampa.

Resumo: No Brasil, o bioma Pampa está restrito ao estado do Rio Grande do Sul, onde ocupa aproximadamente
63% da área, restando menos de 40% da vegetação nativa. O Pampa abriga uma alta diversidade de fauna e
flora que mantém a estabilidade do ecossistema. Bioindicadores são uma alternativa para avaliar a qualidade
ambiental de forma rápida. Este estudo corrobora a hipótese de que ácaros predadores podem ser considerados
indicadores de qualidade ambiental, devido à ampla abundância e diversidade desses organismos em
plantas. Assim o objetivo foi avaliar e identificar espécies acarinas predadoras bioindicadoras de recuperação
ambiental no bioma Pampa no sul do Brasil. Os ambientes selecionados foram Campo, Cercado e Floresta de
Galeria. Cinquenta e cinco espécies vegetais nativas foram selecionadas nestes ambientes. As coletas foram
realizadas entre setembro de 2017 e março de 2018. No interior de cada sítio foram coletados os dados
referentes à temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do vento, radiação fotossinteticamente ativa e
umidade do solo. A composição das comunidades foi avaliada com análise de ANOSIM e IndVal. Das plantas
avaliadas nos três ambientes, 60% apresentaram ácaros predadores, sendo em sua maioria fitoseiídeos (22
espécies) seguido de estigmeídeos (6 espécies). A planta Baccharis dracunculifolia, DC. se destacou por ter
a maior riqueza de predadores (7). Cerca de 50% das espécies de ácaros foram indicadoras ou detectoras
ambientais. O maior número de espécies acarinas (10) bioindicadoras foram reconhecidas no ambiente de
Floresta de Galeria, sendo Amblyseius tamatavensis Blommers (0.78), Amblyseius herbicolus (Chant) (0.67)
e Agistemus floridanus González-Rodríguez (0.62) com maior valor de IndiVal, além de apresentar correlação
com a umidade. No ambiente de Campo, Arrenoseius gaucho Ferla, Silva & Moraes (0.31) e Zetzellia malvinae
Matioli, Ueckermann & Oliveira (0.27) foram definidos como bioindicadores, enquanto que Typholodromalus
aripo DeLeon (0.44) foi a única espécie associada a Cercado. Os ambientes Campo e Cercado foram mais
quentes, ensolarados e ventilados. A diferença nas condições climáticas, e nos recursos apresentados pelo
ambiente Floresta de Galeria proporcionou uma maior variabilidade de habitats, tendo uma redução na
competição interrespecífica aumentando a estabilidade ecológica da comunidade de ácaros predadores
associados. A listagem das espécies de predadores com plantas associadas contribui para identificar novos
recursos ambientais que esse bioma pampa conserva. Ácaros predadores demonstraram ser um eficiente
instrumento de avaliação da qualidade ambiental do bioma Pampa.
Palavras-chave: Biome. Biological Control. Phytoseiidae. Stigmaeidae
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Investigação do potencial antitumoral de uma
naftodiantrona e sua associação a um inibidor seletivo
de p38MAPK em células de hepatocarcinoma

Resumo: O câncer, uma das principais causas de morte no mundo, é uma doença que se caracteriza pelo
crescimento descontrolado de células, com propriedades de induzir angiogênese, ativar invasão, metástase
e sinalização celular, bem como resistir à morte celular. Ainda que, de acordo com o INCA (2018), o
hepatocarcinoma não se apresente entre os dez tipos de cânceres mais incidentes no Brasil, ele é classificado
como a terceira neoplasia com maior taxa de mortalidade no mundo, visto que, normalmente, o paciente
apresenta uma doença muito desenvolvida com uma sintomatologia curta. Até hoje, para o tratamento do
carcinoma hepatocelular avançado, a terapia sistêmica utilizada, como recurso terapêutico de primeira linha,
é o Sorafenib. Porém, uma vez que o aumento de sobrevida, relacionado ao tratamento com Sorafenib, é
limitado para apenas alguns meses, os estudos avançam para desenvolver novas estratégias mais benéficas
e com um tempo de sobrevida maior para o paciente. A terapêutica do câncer baseia-se, de forma geral, na
intervenção cirúrgica, no tratamento radioterápico e na quimioterapia; entretanto, os tratamentos apresentam
uma série de efeitos colaterais ao paciente. Em virtude disso e, por não haver um tratamento curativo
para o hepatocarcinoma, o século XX apresentou um grande avanço na pesquisa de moléculas bioativas,
provenientes de substâncias naturais ou semissintéticas, para o emprego de novos medicamentos. Com base
nessa realidade, objetivou-se investigar o potencial antitumoral de uma naftodiantrona que, em virtude dos
seus efeitos fotossensíveis, demonstra resultados citotóxicos e pró-apoptóticos frente às células tumorais.
Ainda, estudou-se a sua associação a um inibidor seletivo de p38 MAPK, com o propósito de potencializar esse
efeito. As células utilizadas para a realização dos experimentos são linhagem de células de hepatocarcinoma
(HepG2) e macrófagos RAW.264.7. A avaliação da viabilidade celular foi avaliada pelo método de MTT,
após 24 e 72 horas, utilizando diferentes concentrações dos inibidores. Dessa maneira, foi determinada a
concentração da naftodiantrona e do inibidor seletivo de p38 MAPK, que inibiu aproximadamente 50% da
viabilidade celular. Após, foi realizada a associação da naftodiantrona e do inibidor seletivo de p38 MAPK
e a avaliação da expressão das proteínas p38 MAPK, pp38 MAPK, caspases 3 e 8 e Blc-2, cujos resultados
parciais ainda estão em análise: a naftodiantrona e o inibidor seletivo de p38 MAPK apresentaram efeito
significativo na redução da viabilidade de células HepG2, porém a associação dos dois não potencializou
esse efeito. Assim, para resultados futuros, espera-se definir a via molecular pela qual a naftodiantrona e o
inibidor seletivo de p38 MAPK diminuem a viabilidade celular nas células HepG2 e, ainda, avaliar a toxicidade
da naftodiantrona e do inibidor seletivo de p38 MAPK em macrófagos RAW 264.7.
Palavras-chave: Câncer. Hepatocarcinoma. Naftodiantrona. MAPK.
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Avaliação química dos lenhos carbonizados em
diferentes atmosferas comparados com charcoals

Resumo: Os incêndios se destacam como um dos eventos mais comuns ocorridos ao longo do tempo na terra,
e os charcoals representam um registro da dinâmica dos biomas terrestres, assim como as características
do oxigênio atmosférico ao longo de suas eras. Para que seja possível entender as mudanças ambientais
que o planeta vem passando é necessário em um primeiro momento compreender os processos pelo quais
ele já passou, de entender as numerosas etapas e mudanças ocorridas ao longo de seu tempo geológico,
como é o caso dos chamados “green house” e “ice house”, períodos que envolveram o aquecimento do
planeta terra com o desaparecimento das calotas polares, como também o surgimento da “era do gelo”,
na qual o planeta se encontrava em uma era glacial. A pesquisa busca o desenvolvimento de uma nova
metodologia para a compreensão das mudanças climáticas dos períodos que a terra vem atravessando. A
técnica desenvolvida estuda a reprodução, em laboratório, das condições atmosféricas, a fim de simular
o período em que ocorreram as formações de charcoals, bem como as condições atmosféricas para estas
formações. Para tanto, amostras foram termocabonizadas por termogravimetria (TGA) sob uma atmosfera
de 21%O2 (atmosfera atual) e 30%O2 (atmosfera do Permiano), a 450°C, 600°C e 900°C. Após analisadas na
espectroscopia infravermelha (FTIR) os compostos constituintes do lenho, serão comparados com charcoals,
utilizando a análise multivariada pela metodologia Partial Least Squares (PLS), ao qual abordará a extração
de informações úteis do conjunto de dados espectrais no cruzamento dos dados das estruturas químicas. Os
resultados preliminares no TGA demonstraram que houve a degradação do lenho carbonizado, com as quebras
de ligações químicas observadas no FTIR. Foi observado que os lenhos carbonizados a 900°C obtiveram a
maior perda de massa, degradando seus compostos, a lignina, hemicelulose e celulose. Na termodegradação
a 450°C houve uma menor perda de massa do lenho, com sua estrutura molecular melhor preservada e
com bandas de menor intensidade comparadas ao lenho de 600°C. Foi verificada que as características das
estruturas químicas em ambas as atmosferas são preservadas, contendo um pico com característica distinta,
possivelmente de transformação de algum componente do lenho, como seiva e que a maior banda se encontra
na área de O−H, possivelmente pela presença de água no lenho. Os estudos terão continuidade a fim de
desenvolver a metodologia utilizando as espécies de Araucariaceae e os charcoals encontrados em campo,
com a técnica da análise multivariada para a comparação de ambos. A técnica visa assim a importância das
análises (paleo)ambientais em relação a busca da compreensão das mudanças climáticas globais.
Palavras-chave: Charcoal. Análise termogravimétrica. Análise multivariada. Oxigênio atmosférico.
Referências: ABU HAMAD, A. M.B.; JASPER, A.; UHL, D. The record of Triassic charcoal and other evidence
for palaeo-wildfires: Signal for atmospheric oxygen levels, taphonomic biases or lack of fuel? International
Journal of Coal Geology, v. 96-97, p. 60-71, 2012.
BERNER, R. A.; BEERLING, D. J.; DUDLEY, R.; ROBINSON, J. M.; WILDMAN J, R. A. Phanerozoic atmospheric
oxygen. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, v. 31, p. 105-134, 2003.
JASPER A., UHL D., GUERRA-SOMMER M., HAMAD A. M. B. A. e MACHADO N. T. G. Charcoal remains from
a tonstein layer in the Faxinal Coalfield, Lower Permian, southern Paraná Basin, Brazil. Anais da Academia
Brasileira de Ciências, 83(2): 471-48, 2011b.
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Enfoque CTS na estrutura curricular dos cursos de
licenciatura em química

Resumo: O currículo de ensino de Ciências com ênfase em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) vem sendo
desenvolvido desde a década de 1960. Tais currículos para serem ministrados no Ensino Médio precisam de
professores especialistas, pois apresentam como objetivo principal o desenvolvimento de habilidades para o
exercício pleno da cidadania; assim, os conteúdos de Ciência/Química devem discutir os aspectos científicos,
técnicos e suas implicações sociais. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar resultados parciais
de uma pesquisa de doutorado em ensino, que visa buscar respostas sobre os aspectos CTS presentes nos
currículos dos cursos de formação de professores de Química, ofertados por instituições públicas de ensino
superior no Brasil. Pretende-se proporcionar uma reflexão quanto aos aspectos da Ciência, da Tecnologia
e da Sociedade presentes nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) e a sua relação com o rompimento da
fragmentação dos conteúdos, vislumbrando um ensino de Química de forma ampla. Trata-se de pesquisa
com abordagem qualitativa, que usou técnica bibliográfica e documental, examinando principalmente PPC
de Licenciatura em Química, sendo que para a análise de dados será utilizada a análise de conteúdo. Para
esta análise foi construído um quadro de indicadores CTS, o qual foi aplicado em 20 PPC dos Estados de
Goiás e do Rio Grande do Sul, sendo 12 PPC de Institutos Federais e 8 de Universidades Federais. Os dados
foram avaliados no Software NVivo®. Além do levantamento teórico nacional e internacional sobre aspectos
CTS. Os estudos preliminares evidenciam que esta abordagem é um tema atual, o qual vem sendo discutido
em eventos nacionais e internacionais pelo mundo. Dos PPC analisados alguns contemplam parcialmente
aspectos da abordagem CTS, nos objetivos do curso e no perfil e egresso. Nas orientações gerais, aspectos
como a contextualização, interdisciplinaridade são estimulados, percebeu-se ausência de orientações para
se trabalhar aspectos como a cidadania. Há evidencias de que a Ciência e a Tecnologia são trabalhadas
visando atender às necessidades do mercado. Na estrutura curricular e ementas esta abordagem aparece em
algumas disciplinas integradoras como, por exemplo, as práticas como componentes curriculares. Poucos PPC
contemplam ementas especificas para esta abordagem. Não foi evidenciada uma integração entre aspectos
da abordagem CTS e as disciplinas específicas dos cursos avaliados. Os PPC dos cursos ofertados pelos
Institutos Federais apresentaram mais características do enforque CTS em relação aos cursos ofertados pelas
Universidades Federais. Esta análise evidencia a necessidade de ampliar as discussões desta abordagem,
com o intuito de integrar criticamente os saberes tecnológicos, aos conhecimentos científicos aplicados em
benefício da sociedade.
Palavras-chave: Ciência-Tecnologia-Sociedade. CTS. Ensino de Química. Licenciatura em Química. Projeto
Pedagógico de Curso
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A gestão dos recursos hídricos na criação de bovinos
de leite como trajetória para o desenvolvimento
sustentável

Resumo: A pecuária, e dentro dessa mais especificamente a produção de leite é uma atividade de relevância
social, econômica e ambiental tanto no contexto local quanto internacional. No viés ambiental, observa-se,
dentre outros fatores, o consumo e gestão dos recursos hídricos, que acabam por vezes não recebendo a
devida atenção seja no processo de gestão da atividade, quer seja por parte da sociedade em geral. Frente
à crescente preocupação com a sustentabilidade no contexto atual e por compreender a representatividade
do consumo de recursos hídricos no que tange a produção de leite dentro do cenário agrícola, tem-se como
objetivo de estudo identificar e propor estratégias de gestão dos recursos hídricos na criação de bovinos de
leite, de maneira a fomentar o desenvolvimento sustentável da atividade. Para tal, a partir da estimativa
da pegada hídrica azul na criação de bovinos de leite em dois diferentes sistemas de produção (intensivo e
semiextensivo), observada nas regiões Fronteira Noroeste e Vale do Taquari no Rio Grande do Sul, estruturouse as seguintes estratégias que possibilitam uma melhor gestão para os recursos hídricos na atividade: a)
administrar o montante de alimento concentrado ingerido pelos animais; b) gerir a água consumida na forma
de serviços de higienização e dessedentação; c) adotar o sistema de rotatividade dos piquetes no pastejo dos
animais; d) observar e gerir a proporção de animais em fase de lactação para com o rebanho; e por último, e)
identificar e administrar a produtividade alcançada pelo rebanho. O grupo de estratégias proposto apresenta
questões práticas que podem ser observadas e implementadas pelos produtores, ocasionando assim em um
primeiro passo para o uso mais sustentável dos recursos hídricos na atividade. A ideia de gestão dos recursos
hídricos disponíveis nas propriedades de criação de bovinos de leite, circundam sobre o pilar tradicional de
redução dos montantes de água consumidos, assim como de reutilização e reaproveitamento, sempre que
possível, dos recursos hídricos disponíveis, fomentando assim, os primeiros passos para o desenvolvimento
sustentável na cadeia produtiva do leite. A adoção das estratégias propostas implica diretamente na
sustentabilidade da atividade leiteira, colaborando para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), estruturados pela Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU), em especial o
ODS 12, que aborda o Consumo e a produção Responsáveis, posicionando-se assim como trajetória para o
desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: Criação de bovinos de leite. Sustentabilidade. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Referências: BUTTENBENDER, B. N. A pegada hídrica azul na criação de bovinos de leite: um estudo
comparativo de dois sistemas de produção. 2018. 72 f. Dissertação (Mestrado em Ambiente e
Desenvolvimento), Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado/RS, 2018.
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Investigando a alfabetização científica e os espaços
não formais na prática cotidiana de alunos da Educação
Básica

Resumo: O presente escrito tem como finalidade apresentar a proposta do terceiro ano da pesquisa “Princípio da
Investigação e Pedagogia Empreendedora” especificamente sobre os seguintes temas, “Espaços Não Formais”
(ENF) e à “Alfabetização Científica” (AC). Os ENF são caracterizados como ambientes externos da escola, como
é o caso das praças, jardins botânicos, museus, zoológicos e são subdivididos em institucionalizados e não
institucionalizados. À “Alfabetização Científica” (AC) é definida como entendimento de mundo, um saber
contextualizado com o cotidiano do aluno. Os objetivos da pesquisa (2019) serão: verificar as percepções
dos alunos sobre os espaços não formais; analisar como as aulas com foco na investigação desenvolvem a
argumentação nos alunos; investigar como os espaços não formais potencializam para à alfabetização científica.
Os sujeitos participantes serão alunos da Educação Infantil até os Anos Finais do Ensino Fundamental, de três
escolas municipais de Lajeado/RS, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) será encaminhado às
famílias das crianças, com intuito de que os mesmos venham a tomar conhecimento deste estudo e esclarecer
possíveis dúvidas. O estudo tratará de uma pesquisa qualitativa, pois priorizará a qualidade dos dados a
serem analisados e que segundo Fazenda, Tavares e Godoy (2015) o pesquisador confronta-se não somente
com o que ele vê, mas que o permite pensar sobre o pensar, colocando o que percebe em um contexto
significativo. Caracterizar-se-á como exploratória, buscando as informações diretamente com a população
pesquisada e que de acordo com Gil (2010) a finalidade é desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e
ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses para estudos posteriores.
Possuirá aproximações com o estudo de caso. As análises serão feitas através da Análise Textual Discursiva e
como instrumentos para coletar as informações, será realizada entrevistas semiestruturadas e uso do diário
de campo com observação das aulas em ENF e nas propriedades das escolas. Espera-se ao final de 2019, com
as coletas já realizadas e analisadas, compreender como os alunos percebem os ENF, da mesma maneira se
aulas com foco na investigação e nos ENF ajudam a desenvolver a AC.
Palavras-chave: Crianças. Educação Básica. Pesquisa. Projeto.
Referências: GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes; TAVARES, Dirceu; GODOY, Herminia Prado. Interdisciplinaridade na
pesquisa científica. São Paulo: Papirus, 2015.
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Uma reflexão teórica sobre o currículo no rufar dos
tambores do multiculturalismo presente no ciclo do
marabaixo

Resumo: A pesquisa provoca uma reflexão a respeito do currículo e das práticas de ensino experienciadas
nas relações do multiculturalismo em espaços formais e não formais de ensino, pautadas em Candau (2010),
Freire (2014) e demais estudiosos que apontam as relações multiculturais como espaços de negociações
culturais e poder. Para tal, apresenta reflexões acerca das teorias crítica, pós-crítica e pós-colonial referentes
ao currículo, visando estabelecer as contribuições dessas teorias para o cenário educacional vigente no que
concerne à composição do currículo. Desse modo, o trabalho almeja investigar se os saberes culturais do
Ciclo do Marabaixo (festa religiosa afro que ocorre em Macapá-AP) são contemplados no Currículo do Ensino
Médio Integrado do Instituto Federal do Amapá, como também, se esses saberes dialogam e se compõem às
práticas de ensino experienciadas nas relações do multiculturalismo, em uma perspectiva pós-colonial, tendo
como aportes teóricos os estudos de Hall (2014), Silva (1999, 2014, 2017), Moreira (1999) e Macedo (2011)
dentre outros. A pesquisa enquadra-se como etnográfica e possui cunho etnográfico; tem caráter qualitativo,
descritivo e documental; caracterizando-se pela observação participante. Os dados estão sendo analisados
à luz da dialética, e como instrumentos de coleta de dados são utilizados a entrevista semiestruturada e
o diário de campo. Os estudos apontam que o currículo é um dos caminhos para se alcançar a ética, bem
como, o respeito pela diferença no espaço escolar e fora dele. Os apontamentos demonstram também que, o
indivíduo constrói sua identidade ao longo da vida, por elementos culturais adquiridos por meio da herança
cultural e também, por circunstâncias socio históricas, assim como por meio das representações discursivas e
políticas; logo, a identidade atribui diferenças entre os seres humanos, uma vez que ela se evidencia a partir da
consciência da diferença, e do contraste com o outro. Identidade e diferença estão, pois, em estreita conexão
com o poder. Observa-se que o Ciclo do Marabaixo é consolidado como saber popular e produção artística em
espaços não formais no estado do Amapá, porém, enfrenta dificuldades para se consolidar como saber escolar
no espaço formal, porque reflete os saberes de um grupo estigmatizado (afrodescendentes). Percebe-se,
ainda, que o diálogo entre os saberes culturais do Ciclo do Marabaixo e as práticas de ensino correlacionadas
ao currículo podem ser um elemento de inserção social, cultural, identitária e de pertencimento dos alunos,
quando integrados às práticas de ensino. Todavia, o professor deve ter consciência de que essa inserção
também depende de suas atitudes pedagógicas em sala de aula, para concretizar o que está no dispositivo da
lei 11.645 (BRASIL, 2008), referente às ações educacionais identitárias africanas. Dessa maneira, é necessário
abrir espaço para reflexão a respeito do reconhecimento das diferenças culturais presentes no universo escolar,
resultantes de um processo social-político-historicamente constituído e confirmado pela representação do
discurso colonialista. Portanto, é urgente respeitar as diferenças multiculturais, assim como, valorizá-las, de
modo não só a garantir a democracia no país, como também para que vigore nesse espaço formal de ensino
a promoção de cidadania.
Palavras-chave: Currículo. Representação. Poder. Multiculturalismo. Ciclo do Marabaixo.
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El derecho fundamental al ambiente sano, como
principio rector en la implementación de tributos
ambientales

Resumo: El objetivo de la protección del medio ambiente perseguido por el derecho positivo constituye
una razón objetiva, de la que se deriva i) ordenamiento ambiental para preservar los recursos naturales en
la orientación del ser humano a disminuir el consumo y surgir el sentimiento de solidaridad con los demás,
en especial con la naturaleza (Fromm, 2013) y ii) la legislación fiscal que debe re-pensarse a través de los
principios y no de la técnica (Eskelinen), en su función des-incentivadora de conductas que es lo que hace
verdaderamente importante la creación de cualquier impuesto, incluso, se pueden corregir las preferencias
intergeneracionales (Albrecht, 2006). Para integrar las dos legislaciones es necesario recurrir al reconocimiento
constitucional del derecho a un medio ambiente sano (Ebeku, Martens, Soveroski) donde algunos países lo
incluyen explícitamente en las constituciones, y otros a través de los tribunales que dictaminan que está
implícito en otras fuentes legales. En Colombia, a pesar de tener una Constitución que dispensa especial
protección al medio ambiente, es solamente a través de la jurisprudencia que emiten fallos protegiendo
al ciudadano contra la contaminación de aguas, por ruido, al aire, invasión del espacio público entre otras,
donde todas reconocen el derecho que tienen las personas a gozar de un ambiente sano. Sin embargo, ni la
legislación, ni la jurisprudencia en Colombia han utilizado este derecho fundamental o colectivo, que sirve de
principio rector para crear impuestos verdes, y siempre tiene que recurrir a otras herramientas establecidas
en el derecho ambiental o el derecho tributario que definen y sustentan un tributo ambiental, tanto jurídica
como económicamente. La metodología de esta investigación es bibliográfica (base conceptual) donde
demostraremos que el derecho ambiental y el tributario convergen en varios puntos ético-ambientales que
permiten reconsiderar las medidas más adecuadas para corregir las fallas del hombre en su relación con el
medio ambiente. Es documental, porque se analizará la introducción constitucional en diferentes países del
derecho a gozar de un ambiente sano como tutela legal para el tratamiento adecuado de las garantías de
protección ambiental del humano y no humanos; y de campo (a través de encuestas y entrevistas) porque
se identificará cuáles son las posturas éticas y ambientales que tiene el ser humano frente a la posibilidad de
crear impuestos como una herramienta para cambiar comportamientos asociados al daño ambiental. Por las
anteriores razones, se formula como preguntas de investigación: ¿Articulan el derecho tributario y el derecho
ambiental los principios base para el diseño de la tributación ambiental en Colombia? Mi hipótesis, es que, a
través del derecho fundamental o colectivo a gozar de un ambiente sano, los gobiernos tendrán argumentos
para garantizar la creación de impuestos verdes siendo objeto de tutela legal para un tratamiento adecuado
por las ciencias jurídicas. Esbozar los principios rectores de ambos derechos (ambiental y tributario) en
especial el del derecho a gozar de un ambiente sano, es el propósito de esta investigación doctoral.
Palavras-chave: Derecho al ambiente sano. Derecho ambiental. Derecho tributario. Bienes comunes. Ética
ambiental
Referências: Albrecht, J. (2006), Green tax reforms for industrial transformation: overcoming institutional
inertia with consumption taxes. Sustainable Developmen, Vol. 14, Pags 300-311. doi:10.1002/sd.286
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Influencia da aclimatação de inóculos em diferentes
temperaturas na produção de metano a partir
codigestão anaeróbia de dejeto suíno, bovino e aves

Resumo: O Vale do Taquari é uma região caracterizada pela produção de alimentos, e tem o agronegócio
como o principal setor econômico regional, o que desenvolve uma série de preocupações em relação
aos resíduos orgânicos gerados e seu devido tratamento, visto que estes possuem potencial energético
como a produção do Biogás. A eficácia de conversão do biogás em energia se dá a partir da quantidade
de metano presente no biogás, pois o metano é um dos gases com maior poder calorífico de toda a
composição. Portanto, a quantidade e qualidade de biogás e metano gerados é totalmente dependente de
um processo eficaz de digestão anaeróbia, que é baseado em alguns controles como preparo de inóculo,
pH, temperatura e quantidade de sólidos voláteis disponíveis. Neste sentido, o presente estudo teve como
objetivo avaliar a produção de biogás e metano de inóculos em diferentes condições de temperatura:
Mesofílico (35º C) e Ambiente (~28º C); ambos com e sem alimentação. Inicialmente, quatro inóculos
foram preparados, dispostos em galões de ~15 kg e incubados por 72 dias, onde foram aclimatados
para posterior experimento em batelada. Estes inóculos se constituíram em uma mistura igualmente
proporcional de dejeto bovino, suíno e aves. Transcorrido o período de incubação (72 dias), 0,5 kg dos
inóculos foram incubados em reatores com capacidade de 1 litro para avaliação da produção de biogás e
metano em sistema de batelada. Para a caracterização dos inóculos, realizou-se análise de sólidos totais
e voláteis e pH. Os reatores foram incubados em incubadoras bacteriológicas, onde a temperatura e os
volumes de biogás foram monitorados diariamente pelo sistema automatizado de medição de biogás.
O percentual de metano foi identificado por um sensor específico, denominado Advanced Gasmitter,
produzido pela empresa PRONOVA Analysentechnik GmbH & Co. Os resultados obtidos no experimento
em batelada mostraram que entre os inóculos alimentados e não alimentados na temperatura Mesofílica
houve diferença significativa apenas no pH, mas isso não influenciou na produção de biogás e metano.
Nos inóculos alimentados e não alimentados na temperatura Ambiente, houve diferença significativa nas
gramas de sólidos voláteis presente no reator, no entanto também não interferiu na produção de biogás
e metano. Os inóculos não alimentados apresentaram diferença significativa no percentual de metano
e pH nas temperaturas Mesofílica e Ambiente. Já os inóculos alimentados e submetidos a diferentes
temperaturas apresentaram diferenças significativa no percentual de metano, sólidos totais, gramas de
sólidos voláteis e pH, e não houve diferença no volume de biogás gerado. Contudo, destaca-se o resultado
do percentual de metano, que nos inóculos incubados em temperatura Ambiente foram maiores que
na temperatura Mesofílica. Logo, conclui-se que a temperatura ambiente (~28ºC), pode ter auxiliado no
desenvolvimento de arqueias metanogênicas, favorecendo assim, a produção de metano no biogás.
Palavras-chave: Digestão anaeróbia. Temperatura. Metano. Resíduos agroindustriais.
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O ato do batismo católico e a escravidão: paróquia de
São José de Taquary- Século XIX

Resumo: Este trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa “Arqueologia, História Ambiental e Etnohistória
do Rio Grande do Sul” vinculado ao curso de História e ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente e
Desenvolvimento da Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado/RS. Primeiramente, enfatiza-se a
existência comprovada da população escravizada na atual região do Vale do Taquari/RS. Nos últimos anos
pesquisas têm evidenciado um considerável número de documentos, tanto cartoriais quanto paroquiais que
demonstram a utilização da mão de obra escravizada, entre os séculos XVIII e XIX. A partir disso, objetiva-se
apresentar os registros de batismos de crianças escravizadas e de adultos que estão sendo levantados para
serem analisados posteriormente, com demais documentos. Metodologicamente, segue-se uma abordagem
quali-quantitativa, de pesquisa documental e de análise de conteúdo, de acordo com Sampieri et al. (2013)
e Bardin (2011). Salienta-se que os resultados apresentados fazem parte de um dos objetivos da tese de
doutorado que está em andamento junto ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento
da Universidade do Vale do Taquari - Univates. Salienta-se que os dados gerais estão sendo obtidos em
registros paroquiais, mais precisamente, nos registros de batismos, casamentos e óbitos de escravizados,
libertos e livres da Paróquia de São José de Taquary, entre os anos de 1787 a 1891. Em relação aos batismos,
em específico, o levantamento até o momento, já ultrapassa a quantia de 1.159 registros abrangendo, entre
os aspectos, o batismo de crianças registradas como legítimas (com pai e mãe) e naturais em que consta
somente o nome da mãe. Bem como, o batismo de escravizados adultos, a maioria deles nascidos na África
e vindos para o Brasil por meio do tráfico atlântico. Os batismos abordam também os nomes do padrinhos e
madrinhas das crianças e dos adultos, com a condição de escravizados, libertos e livres (proprietários). Tais
dados estão sendo coletados e classificados em uma planilha, composta por variadas colunas, tais colunas
foram montadas de acordo com as informações fornecidas pelo documento. Ao final da pesquisa a planilha,
ou melhor, os dados dos batismos serão relacionados com mais duas planilhas, referentes aos registros
de casamentos de escravizados e aos registros de óbitos. A ideia é elaborar no texto da tese, algumas
trajetórias de vida de escravizados, libertos e livres no decorrer do recorte temporal mencionado e para
o espaço, atualmente chamado de Vale do Taquari. Pois, é extremamente significativa a discussão sobre o
processo escravista e abolicionista em uma região que pouco enfatiza seu passado escravista, que muitas
vezes, o questiona ou o mesmo passa por inexistente. Mas, aos poucos as pesquisas estão evidenciando e
comprovando tal passado.
Palavras-chave: Documentos. Vale do Taquari. Escravidão. Batismos. História.
Referências: BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.
SAMPIERI, Roberto H.et al. Metodologia de pesquisa. 5.ed. Porto Alegre: Penso, 2013.
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Extrato vegetal exerce efeito protetor em células
neuronais SH-SY5Y frente à neurotoxicidade induzida
por 6-hidroxidopamina (6-OHDA)

Resumo: Estresse oxidativo, disfunção mitocondrial e fatores ambientais desempenham um papel
fundamental na patogênese de doenças neurodegenerativas, entretanto, muitos aspectos ainda não estão
bem elucidados, não havendo tratamento curativo disponível. Neste sentido, a necessidade de tratamentos
eficazes para tais morbidades é urgente, visto que afetam milhões de pessoas. Estudos revelam que
diversas espécies vegetais possuem efeitos neuroprotetores pela presença de biomoléculas com potencial
terapêutico ou até mesmo alternativo na prevenção e no tratamento de doenças neurodegenerativas. Desta
forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial neuroprotetor dos extratos etanólico
(EtOH) e aquoso das folhas de uma espécie vegetal nativa do bioma Mata Atlântica contra a neurotoxicidade
induzida pela 6-OHDA em células de neuroblastoma humano (SH-SY5Y). Para tanto, determinou-se em
ensaios in vitro a atividade antioxidante pelos métodos ORAC, DPPH, FRAP e GAE. Ensaios enzimáticos foram
conduzidos para estimar a atividade inibidora de acetilcolinesterase (AChE) e para mensurar a inibição de
proteínas quinases ativadas por mitógenos p38 (p38-MAPK) e c-Jun quinase N-terminal 3 (JNK3). Já para
analisar o efeito neuroprotetor dos extratos foram utilizadas células SH-SY5Y na qual foi avaliada a viabilidade
celular por meio do ensaio MTT, após 24 horas de tratamento com 6-OHDA, na ausência ou na presença
dos extratos. Ambos os extratos exibiram atividade antioxidante nos quatro ensaios testados e exerceram
elevada atividade em relação à atividade inibitória da AChE, com maior potencial para o extrato aquoso, bem
como inibiram a atividade de p38-MAPK e JNK3. As células neuronais expostas ao tratamento dos extratos,
mantiveram a viabilidade celular acima de 80% em relação ao controle. Neste contexto, os extratos foram
avaliados no modelo estabelecido de neurotoxicidade induzida pela 6-OHDA que está envolvida na destruição
maciça de neurônios dopaminérgicos nigrostriatais sendo um modelo in vitro frequentemente usado para
o estudo de doenças neurodegenerativas. 6-OHDA (100 µM) induziu uma perda significativa (p <0,001) da
atividade metabólica nas células enquanto que o extrato EtOH teve potencial para prevenir a neurotoxicidade
induzida pela 6-OHDA após 24 horas de exposição. O extrato aquoso não teve atividade para reverter os
danos causados pela 6-OHDA. Esses resultados iniciais sugerem que o extrato EtOH necessita de resultados
adicionais para confirmar seu promissor potencial, o qual pode vir a ser indicado como um candidato para
futuras investigações sobre o uso, prevenção ou mesmo tratamento de doenças neurodegenerativas.
Palavras-chave: Doenças neurodegenerativas. Neuroblastoma humano. Plantas medicinais. Potencial
neuroprotetor.
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Potencial neuroprotetor de inibidores seletivos de
JNK3 e p38-MAPK em células SH-SY5Y diferenciadas e
não diferenciadas em um modelo in vitro de doença de
neurodegenerativa com 6-OHDA

Resumo: Apesar da grande prevalência, até o momento não existe um tratamento que promova a cura da
doença de Alzheimer (DA) uma vez que nenhum dos fármacos disponíveis atualmente é capaz de diminuir ou
interromper a destruição neuronal. Sabe-se que o estresse oxidativo e a toxicidade decorrente dos eventos
moleculares em resposta ao acúmulo de placas amiloides (PA) e emaranhados neurofibrilares (NTF) induz
a ativação da via das proteínas ativadas por mitógenos (MAPK) JNK/p38, podendo levar a morte neuronal
contribuindo para o dano neurológico e aparecimento dos sintomas clássicos da DA. Nesse sentido, o presente
estudo objetivou investigar a citotoxicidade e o potencial anti-apoptótico de compostos inibidores JNK3 e
p38 em um modelo de DA in vitro. Inicialmente, as células foram submetidas a um screening de tratamento
com compostos naturais e sintéticos em diferentes concentrações durante 24 horas. Conforme protocolo
estabelecido pelo Laboratório de Cultura de Células da Univates determinou-se as concentrações que não
conferem uma citotoxicidade e, portanto, foram selecionadas para os testes subsequentes. Dessa forma,
avaliou-se o potencial anti-apoptótico dos compostos frente a 6-OHDA (6-hidroxidopamina) durante 24, 48 e
72 horas em células SH-SY5Y. As amostras foram analisadas no espectrofotômetro SpectraMax e os cálculos
estatísticos, no software GraphPad Prism considerando uma significância de 5%. Em 24 horas observou-se
que os compostos aumentam a viabilidade celular em aproximadamente 50% em relação ao controle com
6-OHDA. Em 48 horas, observou-se que apenas um dos compostos possui efeito neuroprotetor frente ao
estímulo por 6-OHDA. Já em 72 horas, não houve diferença significativa entre os tratamentos e o controle
com 6-OHDA. Apesar dos resultados interessantes, é necessária certa cautela ao interpretar os resultados
visto que a linhagem SH-SY5Y é derivada de um neuroblastoma e, portanto, pode não refletir de forma tão
fidedigna os eventos in vivo. Para tanto, foi estabelecido um protocolo de diferenciação de células SH-SY5Y
a partir de adaptações de protocolos descritos previamente na literatura utilizando ácido retonoico. Após a
total diferenciação, um novo ensaio de MTT foi realizado após 24 horas de tratamento. Evidenciou-se que os
compostos apresentam efeito protetor frente ao estímulo com 6-OHDA. Juntamente com resultados obtidos
a partir de ensaios realizados com a linhagem celular de mácrofagos RAW 267,4 (dados não apresentados)
verificou-se que os compostos utilizados em concentrações mais baixas podem ser considerados bons
candidatos para os tratamentos de doenças neurodegenerativas.
Palavras-chave: Doenças neurodegenerativas. Proteínas MAPK. JNK3. p38.

240

SUMÁRIO

Anais do III Congresso
Internacional de
Ciência, Tecnologia e
Conhecimento

ISBN 978-85-8167-285-4

Nome dos autores: Marina Schmidt Dalzochio
Demais participantes: Cléber Sganzerla
Orientador: Eduardo Périco
Nome da Instituição: Universidade do Vale do Taquari - Univates
Área de conhecimento: Ciências Biológicas

Efeitos das variáveis locais e de paisagem sobre os
traços funcionais de Odonata no Bioma Pampa, Brasil.

Resumo: A estruturação das comunidades animais ocorre em diferentes escalas geográficas, uma vez que os
padrões de distribuição das espécies são determinados por diferentes mecanismos. Variáveis locais, como
temperatura e turbidez, interferem nas interações ecológicas, enquanto variáveis de paisagem, influenciam
a dispersão. Sendo assim, uma espécie fará parte da comunidade local se ela for capaz de chegar ao local
superando os obstáculos da paisagem e se for capaz de persistir no ambiente, superando as variáveis locais.
As transformações atuais nos ecossistemas e na paisagem pelas atividades humanas é provavelmente a
maior causa global de perda de biodiversidade, uma vez que grande parte das espécies atuais evoluiu com
ecossistemas naturais. A intensificação do uso da terra e das práticas de manejo afetam as características
biológicas das espécies, extinguindo-as localmente e afetando a funcionalidade desses ecossistemas. Neste
sentido, o objetivo desse trabalho foi entender os efeitos das variáveis locais e de paisagem sobre 6 traços
funcionais da comunidade de Odonata em áreas úmidas do bioma Pampa. Para este trabalho foram coletadas
larvas de Odonata, com auxílio de um puçá aquático, em 32 áreas úmidas permanentes distribuídas em 12
cidades da região centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul. As larvas foram identificadas a nível específico
e categorizadas em 6 traços funcionais: Número de meses que a espécie fica em vôo, comportamento
larval, oviposição, voltinismo, termoregulação e área de distribuição, com auxílio de literatura específica.
Inicialmente, as matrizes resultantes da identificação e categorização das espécies foram combinadas em um
índice, conhecido como CWM, que corresponde a composição funcional dentro de cada ponto. Em seguida, as
variáveis locais, obtidas com auxílio de uma sonda multiparâmetro Horiba, e as variáveis de paisagem, obtidas
com auxílio das ferramentas do software Google Earth, foram correlacionadas com valores de CWM através
de uma Análise de Correspondência Canônica (CCA). AS análises foram elaboradas com o auxílio do software
R project. Nossas análises demonstraram que aumento significativo do pH, da turbidez e dos percentuais de
agricultura e urbanização favorecem espécies multivoltinas e que passam mais tempo em vôo do que como
larvas. Já um aumento da condutividade da água, do percentual de floresta e da conectividade de áreas
favorecem a presença de espécies endotérmicas e de comportamento mais lento com pouca mobilidade. Já
um aumento no oxigênio dissolvido, na área do banhado e no percentual de pastagens favorecem espécies
com oviposição exofítica. Esse traço também foi negativamente relacionado áreas florestadas e com alta
conectividade entre banhados. Nossos resultados sugerem que as atividades antrópicas (agricultura,
urbanização e pastagens) e suas modificações locais associadas (aumento da turbidez, modificação do pH e
da disponibilidade de oxigênio) favorecem traços de espécies generalistas (oviposição exofítica, heliotermia,
multivotinismo), eliminando espécies com altas restrições ambientais, levando, consequentemente a perda
massiva de biodiversidade.
Palavras-chave: Ecologia Funcional. Imaturos. Uso do Solo.
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O currículo de Formação Inicial de professores
no contexto educacional atual: aproximações
integrativas

Resumo: Vivemos um período de constantes mudanças em torno dos meios de produzir e divulgar o
conhecimento. A partir de um entendimento de uma Sociedade da Informação é que Gasque e Tascarolo
(2004) irão indicar a existência de uma Sociedade do Conhecimento. Para Mosé (2013), o que distingue um
período do outro é a utilização das redes sociais. A ênfase do tempo presente com o uso das redes sociais
permite um passo muito além do acesso aos dados: há a possibilidade de análise, reflexão, produção e acesso
a novos conhecimentos em tempo real (Idem). Em meio às mudanças apresentadas nas formas de obtenção,
cooperação e construção de novos conhecimentos a partir das redes sociais é que o papel da escola e da
forma de tratar o conhecimento também passa a ser questionado. Da antiga função de transmissão, a escola
se faz sentir como um espaço de colaboração, mediação e potencialização de novos saberes, que podem
impulsionar novas descobertas e novos conhecimentos. Em meio a isto, o currículo escolar passa a ser
repensado e diversos indicativos legais também inclinam para uma organização curricular baseada em formas
integrativas. A partir da criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), houve a
institucionalização de Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs).
Contudo, conforme Lopes (2008, p.35) a abordagem em torno da integração curricular ocorre de maneira
diferente, ao que diz respeito às modalidades de ensino: Enquanto que nível fundamental, a opção é pelos
temas transversais; no médio pela interdisciplinaridade” (LOPES, 2008, p. 35). No contexto apresentado a
formação do professor também se torna objeto de observação, de forma a aproximá-lo de uma proposição
mais integrativa. Partindo da análise documental, este trabalho procura analisar os marcos legais orientadores
do currículo de formação de professores, especialmente as DCN 2015, a fim de perceber a maneira como se
organizam para orientar uma formação de professores mais próximas à atividades e práticas integradoras, de
forma a atender as demandas indicada para a Educação Básica. Masseto (2014) corrobora com a ideia de que
a formação do professor necessita se inclinar cada vez mais para uma proposição integrativa, justificando a
mudança de contextos oriundo da ênfase das TICs e indicando a expansão nos campos de domínio do saber
do professor. Ao que se refere às mudanças de cunho legal no Brasil, é possível observar que no texto indicado
pelas DCN de 2015, é possível perceber que dentro da concepção legal e teórica, existe o indicativo de uma
modificação na relação curricular para os cursos de licenciatura. As principais indicações estão relacionadas
a uma maior aproximação entre o Ensino Superior e a Educação Básica. No que se refere às questões do
currículo da educação básica e do currículo da formação inicial de professores e as proposições integrativas,
o artigo 5º, inciso I: I - à integração e interdisciplinaridade curricular, dando significado e relevância aos
conhecimentos e vivência da realidade social e cultural, consoantes às exigências da educação básica e da
educação superior para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho; (BRASIL, 2015, p. 6). Desta
forma, as DCN (2015) ao que se referem ao currículo de formação de professores passa a indicar a existência
de proposições integrativas, de maneira a aproximar a formação de professores de seu campo de atuação
na Educação Básica. Contudo, será a organização de cada curso de Licenciatura e a metodologia de trabalho
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desenvolvida, que poderão de fato indicar como as ações integrativas propostas nos currículos poderão dar
sentido às práticas integrativas que serão desenvolvidas na Educação Básica.
Palavras-chave: Educação Básica. Formação Inicial de Professores. Integração Curricular.
Referências: BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Ministério da Educação.
Secretaria da Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, 2013
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional da Educação. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para
graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Resolução Nº 2, DE 1º de julho
de 2015.
BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Brasília, DF, 20 de dezembro de 1996.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Bases Legais, Brasília, 2000.
BRASIL. Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024. Lei 13005 de 25 de junho de 2014. Brasília: 2014. 86 p.
GASQUE, Kelley Gonçalves Dias e TASCAROLO, Ricardo. Sociedade da aprendizagem: informação, reflexão e
ética. Ci. Inf., Brasília, v. 33, n. 3, p. 35-40, set./dez. 2004
LOPES, Alice. Políticas de Integração Curricular. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2008.
MASETTO, Marcos T. Desafios para a docência do Ensino Superior na Contemporaneidade. [S.l.]: EdUECE,
livro 4, 2014.
MOSÉ, Viviane. Desafios da educação na sociedade do conhecimento. In: Youtube. Palestra à Faculdade
UMA, 04 de julho de 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vqkUWJINT_k>. Acesso
em: 13 dez. 2016.
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Demais participantes: Silvana Neumann Martins
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Área de conhecimento: Ciências Humanas

As metodologias ativas contribuindo na educação
empreendedora: uma proposta pedagógica para
desenvolver o letramento no aluno de graduação

Resumo: Este trabalho faz parte do projeto de tese do programa PPGEnsino Univates, como parte da exigência
para a obtenção do grau de Doutor em Ensino, cuja é linha é Recursos, Tecnologias e Ferramentas no Ensino.
O objetivo é averiguar como a Educação Empreendedora (EE), pautada nos pressupostos das metodologias
ativas, pode contribuir para o desenvolvimento do letramento nos alunos de graduação. Sabe-se que, nos
últimos tempos, as escolas, os alunos e os docentes estão sendo muito exigidos para acompanharem as
transformações e atenderem às necessidades que estão surgindo na sociedade contemporânea. Nesse
contexto, entra em cena as Metodologias Ativas (MA), as quais são caracterizadas por Bacich & Moran (2017)
pela inter-relação entre educação, sociedade e cultura sendo desenvolvidas por meios criativos, focadas
nas atividades dos alunos que assumem o papel protagonista no processo de Ensino e Aprendizagem. A
contribuição das MA para a EE baseia-se no auto direcionamento da aprendizagem, no desenvolvimento do
pensamento crítico, com ações práticas e funcionais, no desenvolvimento cidadão (FILION, 1999). Quanto
à metodologia, definimo-la como abordagem qualitativa, considerando alguns pressupostos teóricos
que se aproximam da pesquisa-ação, Thiollent (2004). O campo de investigação será o Instituto Federal
do Maranhão (IFMA) - campus Alcântara. Os sujeitos serão alunos de Administração, matriculados em
2019.2. O desenvolvimento da pesquisa seguirá dois passos operacionais: o primeiro será realizado em dois
momentos com o professor titular da disciplina, a partir de: (1a) uma entrevista semiaberta com gravação
de áudio seguida de transcrição; (1b) no final do semestre, segunda entrevista por meio de Spyke a partir
do diário de bordo. (2) o segundo passo é com o envolvimento dos alunos, com aplicação de questionários
semiestruturado com perguntas abertas e fechadas. As atividades que serão desenvolvidas pelos alunos na
segunda fase, conterão três subdivisões em momentos distintos: (2a) planejamento; (2b) desenvolvimento e;
(2c) autonomia. Espera-se, como resultado deste trabalho, contribuir no letramento dos alunos, através das
habilidades e competências desenvolvidas ao longo deste projeto, entre elas: capacidade empreendedora,
identificação de oportunidades, ações criativas e inovadoras, autonomia, otimizando, assim, a aproximação
entre teoria e a prática, na medida em que os alunos serão multiplicadores por realizar as atividades na
comunidade local.
Palavras-chave: Educação Empreendedora. Universitários. Metodologias Ativas. Letramento.
Referências: BACICH, L.; MORAN, J. Metodologia Ativa para uma Educação inovadora. Porto Alegre: Penso,
2017.
FILION, L. J. Empreendedorismo: Empreendedores e proprietários-gerentes de pequenos negócios. Revista
de Administração de Empresas. São Paulo abril/julho, 1999.
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 13. Ed. São Paulo: Corte, 2004.
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Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Educação financeira a partir de atividades de
investigação matemática no Ensino Superior

Resumo: A educação financeira está incluída na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como tema integrador
denominado consumo e educação financeira, ou seja, deve ser trabalhado de forma contextualizada e
interdisciplinar na educação básica (BRASIL, 2016). Neste contexto, o objetivo do presente estudo, de abordagem
qualitativa, é analisar como atividades de investigação matemática podem contribuir nos processos de ensino e de
aprendizagem de educação financeira e economia em um curso de licenciatura em matemática. Por meio desta
metodologia é possível que o estudante aumente o seu poder de argumentação ao refletir sobre as suas escolhas e
consequências individuais e coletivas em situações-problema, tornando-se mais crítico. Ademais, este estudo tem
a importância de contribuir para a formação inicial do futuro professor da educação básica que terá que ensinar
educação financeira nas escolas. Cabe destacar que esta investigação se encontra em andamento e o estudo faz
parte da tese de doutorado, do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Univates. Para alcançar o objetivo
proposto, primeiramente foi realizada uma investigação piloto no segundo semestre de 2018 com oito estudantes,
do 6° semestre, do curso de licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), no qual
foram exploradas onze atividades de investigação matemática. Com relação aos instrumentos de coleta de dados,
foram utilizados diário de bordo, gravações das discussões das atividades investigativas em sala de aula (pequenos
grupos), filmagens das discussões das atividades investigativas em sala de aula (grande grupo), registro das atividades
de investigação matemática postadas no ambiente virtual (por grupo), questionários aplicados e discussões no
fórum do ambiente virtual. Salienta-se que os dados ainda estão sendo analisados e isto será efetivado a partir
da Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2016). Com base nos dados preliminares foram constatados
entusiasmo, criatividade e autonomia nos pequenos grupos ao fazerem descobertas e percorrerem caminhos
diferentes durante a resolução de cada situação-problema. Quando compararam seus resultados, no momento
da socialização para o grande grupo, perceberam que poderiam ter escolhido outros caminhos ou que algum fator
importante, que poderia ter feito parte da análise, não tinha sido considerado, o que rendeu várias discussões tanto
em sala de aula como no fórum do ambiente virtual, fortalecendo o aprendizado e o desenvolvimento do espírito
crítico e colaborativo. A investigação-piloto foi importante para perceber as dificuldades, facilidades, interação e
motivação dos estudantes, computar o tempo gasto de resolução, corrigir erros no enunciado ou que pudessem
facilitar a interpretação da questão, além de repensar algumas perguntas dos questionários (auto-avaliação e
sobre o conhecimento de economia). Os problemas de investigação matemática tiveram ótima aceitação pelos
estudantes que desconheciam essa metodologia, no qual é preciso questionar, levantar hipóteses, encontrar
generalizações, testar e validar as conjecturas. Foi possível perceber a partir da socialização de cada atividade que
existem vários caminhos e diversos fatores que fazem parte da análise para se chegar a um resultado final e não
necessariamente a resposta encontrada é a única que está correta.
Palavras-chave: Educação Financeira. Economia. Ensino. Investigação Matemática.
Referências: BRASIL. Estudantes aprenderão teoria e prática de finanças nas escolas. 2016. Ministério da
Educação. Brasília. Disponível em: http://portal.mec.gov.br. Consulta em: 20 de janeiro de 2019.
MORAES, R.; GALIAZZI, M. do C. Análise textual discursiva. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 2016.
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Demais participantes: Evandro da Silva Barros. Manoela Pasini. Ana Micaela Camini. Anna Flávia Tischer da Silva.
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Orientador: Ivan Cunha Bustamante Filho
Nome da Instituição: Universidade do Vale do Taquari - Univates
Área de conhecimento: Ciências da Saúde

Toxicologia - avaliação da exposição a efluentes de
curtume no sistema reprodutor de camundongos machos

Resumo: Sabe-se que a indústria coureira gera grande quantidade de efluentes, os quais possuem elevada
carga poluidora, como resíduos orgânicos, que atraem pequenos roedores que vivem nos arredores destas
indústrias. Estes resíduos geralmente contêm substâncias capazes de provocar alterações significativas na
dinâmica das populações destes pequenos mamíferos, bem como alterações drásticas na saúde de seres
humanos que possam ter contato com esse tipo de resíduo. Mesmo que a legislação seja severa, é comum ter
seu descarte sem tratamento em corpos d’agua. Recentemente foi demonstrado que o contato com efluentes
de curtume (EC) em concentração maior que 5% causa degeneração testicular em ratos. Sendo estes dados
de grande importância, pois são um indicativo da toxicidade reprodutiva deste contaminante, contudo é
importante definir se concentrações ainda menores, e mais próximas da realidade ambiental causam o mesmo
efeito. Assim, este projeto tem como objetivo avaliar os efeitos na fisiologia reprodutiva de camundongos
machos expostos de forma crônica (30 dias) a efluente de curtume bruto (ECB). Para que isso fosse possível,
foram utilizados 20 (vinte) camundongos machos distribuídos em 04 (quatro) grupos experimentais conforme
o grau de contaminação da água de beber, a saber: 0% (controle), 0,1%, 0,5% e 5%, de ECB. Após o período
de 30 dias, os machos foram pareados com fêmeas (n = 20) para avaliação de parâmetros de fertilidade. Em
seguida, foram eutanasiados para que fosse possível realizar avaliações morfológicas, celulares e moleculares
nos tecidos reprodutivos. Para tanto, foram avaliados parâmetros de qualidade seminal, buscando confirmar
o efeito de desregulação endócrina. Para tais análises, foram verificados os seguintes parâmetros: peso dos
animais, testículos, epidídimo e fígado; motilidade espermática total e progressiva; morfologia espermática;
defeitos na cabeça, peça intermediária e cauda. Através destas análises, verificamos alteração morfológica
dos espermatozoides, bem como defeitos na cabeça, sendo os outros parâmetros sem alterações estatísticas.
A partir disto, sugere-se que os variados componentes presentes no EC causam desregulações endócrinas nos
animais, levando ao declínio da sua fertilidade.
Palavras-chave: Efluentes de curtume. Desregulação endócrina. Camundongo. Fertilidade.
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Cogeração de energia térmica e elétrica: uma analise
da avaliação energética do biogás com diferentes
percentuais de metano

Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu, Mestrado em Sistemas Ambientais Sustentáveis da Universidade do Vale do Taquari - Univates.
Este estudo objetivou avaliar o desempenho do biogás produzido em uma planta piloto, com diferentes
percentuais de metano em sua composição, utilizado na cogeração de energia. A energia figura entre as
demandas mais importantes para a sustentação e o desenvolvimento de atividades produtivas e da
sociedade como um todo. O biogás é uma energia de origem renovável com grande potencial de produção
e aproveitamento, podendo absorver uma parcela significativa das demandas energéticas mundiais. Com
possibilidades de sua utilização para: produção de eletricidade, aquecimento ou como combustível veicular.
Além disso, o aproveitamento energético do biogás colabora para a redução nas emissões de gases efeito
estufa, trazendo de um passivo ambiental para um ativo ambiental, social e econômico. Neste trabalho
procurou-se identificar se os gastos energéticos despendidos com o processo de purificação compensam a
eficiência energética obtida a partir da conversão do biogás em energia térmica e elétrica. Para tanto, foram
realizadas três avaliações, nas quais foi utilizado um trocador de calor acoplado ao escapamento do motor
a combustão para mensurar a quantidade de energia térmica proveniente dos gases de escape do motor, e
para quantificar a energia elétrica, tinha-se um gerador elétrico de 60 kVA de potência nominal interligado
ao motor. Empregando o biogás com características diferentes de metano para cogeração de energia e
identificando os desempenhos obtidos. No primeiro teste com biogás a 68,54% CH4, obteve-se a geração de
2,04 kWh/m3 de energia elétrica, 1,15 kWh/m3 de energia térmica, com eficiência de 51,45%. O segundo
teste com biogás em 83,46% CH4 alcançou geração de 3,21 kWh/m3 de energia elétrica, 1,57 kWh/m3 de
energia térmica, com eficiência de 51,17%. Em um terceiro teste com biogás numa concentração de 92,33%
CH4, atingiu-se uma geração de 3,57 kWh/m3 de energia elétrica e 1,67 kWh/m3 de energia térmica, obtendo
eficiência de 53,96%. Dessa forma, os resultados de geração elétrica corroboram com o que foi encontrado na
literatura, porém, para geração de energia térmica não foram os resultados esperados, devido ao trocador de
calor ter algumas inconformidades como material de construção ser de baixa condutibilidade térmica.
Palavras-chave: Energia renovável. Biomassa. Biogás. Metano. Cogeração.
Referências: BERTINOTTI, C. R. Guia de cogeração e geração de energia elétrica a gás natural. Programa P&D
e C&R Ciclo 2014-2015. Gás Brasiliano - Gerência de Marketing e Atendimento ao Cliente (GEMAC), 2016.
Disponível em: < http://docplayer.com.br/15991220-Guia-de-cogeracao-e-geracao-de-energia-eletrica-agas-natural-programa-p-d-e-c-r-ciclo-2014_2015.html>. Acesso em: 17 ago. 2017.
BRASIL. Empresa de Pesquisa Energética - EPE. Balanço Energético Nacional 2018: Ano base 2017. Rio de
Janeiro: EPE, 2018.
BUDZIANOWSKI, W. M.; BUDZIANOWSKA, D. A. Economic analysis of biomethane and bioeletricity
generation from biogas using different support schemes and plant configurations. Energy, v. 88, p. 658-666,
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ago. 2015. Disponível em:< https://www-sciencedirect.ez316.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/
S0360544215007070>. Acesso em: 07 fev. 2019.
DELGADO, R. F. L. Estudo e implementação de um sistema de cogeração. 2016. 223 f. Dissertação (Mestrado
Integrado em Engenharia Mecânica) - Faculdade de Engenharia de Universidade do Porto, Portugal, 2016.
FILHO, M. G., SIQUEIRA, L. M., COROTO, R., KONRAD, O. Análise das emissões atmosféricas, rendimento
e nível de ruído em ônibus movido a biometano - um estudo de caso. Centro Científico Conhecer Enciclopédia Biosfera, v. 14, n0. 26, p. 8, dez. 2017. Disponível em:< http://www.conhecer.org.br>. Acesso
em: 22 jan. 2019.
INCROPERA, Frank P. et al. Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa. 6. ed. Rio de Janeiro: Ltc Livros Técnicos e Científicos Editora S. A, 2008. 643 p.
KONRAD, O. et. al. Atlas das biomassas do RS para produção de biogás e biometano. Lajeado: Editora da
Univates, 2016.
SILVA, C. B. da. Abordagem teórica do processo de geração de biometano a partir de resíduos
agroindustriais. 2017. 69 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2017.
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Ensino de literatura mediado por metodologias
ativas: possibilidades para desenvolver o letramento
científico no Ensino Médio

Resumo: Na Educação Básica, a Literatura é a disciplina que oportuniza aos alunos o contato com o mundo
da leitura. Entretanto, sabe-se que o ensino de Literatura na escola encontra-se deficitário. Prova disso são
os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) de 2015, que evidenciaram que
o desempenho dos alunos brasileiros, em leitura, nesse ano foi de 407 pontos, estando em 63º lugar, num
universo de 70 participantes (INEP, 2018). Tais dados são preocupantes, tendo em vista que a habilidade
de leitura entre a população é um elemento que distingue notoriamente as pessoas na atual hierarquia
de valores da sociedade (SACRISTÁN, 2008). Sendo assim, o valor que a leitura tem na vida das pessoas é
condição para exercer sua cidadania e para a sua inclusão social. Diante disso, surge a presente proposta de
investigação, que faz parte do mestrado no Programa de Pós-graduação em Ensino da Universidade do Vale do
Taquari e integra a linha de pesquisa Recursos Ferramentas e Tecnologias para o Ensino, tendo como objetivo
geral, analisar como o ensino de Literatura, sob a perspectiva das Metodologias Ativas, pode contribuir para
o Letramento em uma turma de Ensino Médio no IFPI, Campus Uruçuí. E como objetivos específicos, verificar
se o Letramento e as Metodologias Ativas estão sendo contemplados nos documentos do Instituto Federal
do Piauí campus - Uruçuí; conhecer quais estratégias de ensino são desenvolvidas na disciplina de Literatura
no Ensino Médio do IFPI - Uruçuí; planejar e ministrar aulas embasadas nas Metodologias Ativas de ensino,
objetivando o Letramento dos alunos do Ensino Médio do IFPI - Uruçuí; averiguar se as aulas de Literatura,
sob a perspectiva das Metodologias Ativas de ensino, contribuíram para o do Letramento dos estudantes. A
pesquisa seguirá uma abordagem qualitativa, fazendo aproximações com a pesquisa documental e a pesquisaação, Marconi e Lakatos (2011), Creswell (2010), Gil (2012), Thiollent (2007) e Vergara (2000). Nestes estudos,
se propõe uma interface entre o ensino da Literatura, as metodologias ativas, o letramento e o Ensino Médio.
Espera-se, que nesta proposta, a abordagem de ensino da Literatura mediada por metodologias ativas venha
ser uma possibilidade de desenvolver o letramento no Ensino Médio.
Palavras-chave: Ensino de literatura. Metodologias ativas. Letramento científico. Ensino médio.
Referências: CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2010.
GIL, Antonio C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. INEP. Pisa no Brasil.
2017. Disponível em <http://inep.gov.br/pisa-no-brasil>. Acesso em 02 fev. 2019.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva M. Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
SACRISTÁN, José Gimeno. A educação que ainda é possível: ensaios sobre uma cultura para a educação.
Porto Alegre: Artmed, 2008.
THIOLLENT, Michel. Metodologia de pesquisa-ação. 15 ed. São Paulo: Cortez, 2007.
VERGARA, Sylvia C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 3.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2000.
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O estudo das quatro operações fundamentais utilizando
os softwares tux of math e gcompris

Resumo: O estudo relata uma intervenção pedagógica com a utilização dos softwares Tux of Math Command
e Gcompris no Ensino das Quatro Operações Fundamentais da Matemática, com uma turma de 5º ano do
Ensino Fundamental. O Objetivo do estudo é investigar se as atividades desenvolvidas na prática pedagógica
contribuíram para melhorar a compreensão dos conceitos de matemática despertando o interesse dos alunos
para a necessidade de compreensão das quatro operações fundamentais, por meio de uma metodologia
diferente com a utilização dos softwares Tux of Math Command e Gcompris. A metodologia tem uma
abordagem de natureza qualitativa, caráter descritivo de observações e registro e aproxima-se de um estudo
de caso. Para construção do referencial utilizamos autores como: Portugal e Murarolli (2015), que defendem
que o software educacional Tux of Math Command, como uma ferramenta de aprendizado da matemática que
dentre outros benefícios, facilita o raciocínio e a compreensão dos alunos sobre os números e as operações.
Seguindo também essa linha de raciocínio Magalhães et. al. (2013), informa que Tux of Math Command tem
relevância para o ensino das quatro operações fundamentais da aritmética, pois proporciona às crianças o
prazer em realizar os cálculos, onde as operações surgem na tela, movimentando-se de cima para baixo,
quando o jogador entra com a resposta correta, dispara um laser para conseguir destruir os asteroides que
veem acompanhados de uma sentença, protegendo os “pinguins” que estão logo abaixo. Fernandes (2013)
aponta o Gcompris como um software livre acessível, lúdico e interativo, que contribui para a construção
de aprendizagens significativas, pelo aluno, de forma crítica e criativa. A partir desses referenciais percebse que, o uso de computadores aliado a jogos presentes em softwares educativos relacionados ao ensino
de matemática é uma das alternativas de se trabalhar de forma lúdica e colabora positivamente no ensino,
tornando-se um dos mediadores na construção do conhecimento. Diante das atividades desenvolvidas com
os softwares Tux of Math Comand e Gcompris, com base nos dados coletadas e nas observações realizadas,
conclui-se que os alunos se envolveram e gostaram porque tiveram contato com os jogos como meio de
aprender o conteúdo e segundo eles, aprenderam com mais facilidade despertando um maior interesse no
estudo dos assuntos trabalhados em sala de aula por meio das atividades desenvolvidas com softwares no
laboratório de informática.
Palavras-chave: Ensino de Matemática. Tecnologia no Ensino. Tux of Math Command. Gcompris.
Referências: FERNANDES, Jaiza Helena Moisés. Software livre Gcompris no currículo escolar: educação
lúdica e interativa no ensino infantil e fundamental. In: Anais do Encontro Virtual de Documentação em
Software Livre e Congresso Internacional de Linguagem e Tecnologia Online. 2013.
MAGALHÃES, A. R. et al. A Ludicidade em Ambientes Informatizados No Ensino de Matemática Através do
Software Tux Of Math Command. Universidade do Estado da Bahia - UNEB. Universidade Estadual de Feira
de Santana - UEFS - Brasil, 2013.
PORTUGAL, C. R.; MURAROLLI, P. L. A influencia de um software educativo matemático no 3º ano do ensino
fundamental I, Revista Perspectiva em Ciências Tecnológicas, fatece.edu.br, 2015.
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A importância da história regional para o ensino da
história

Resumo: A maioria dos estudantes que frequentam o Ensino Fundamental ou Médio, não gostam ou
demonstram alguma resistência em estudar a disciplina de História e seu conteúdo. Muitos alunos entendem
de que a “História é chata” e que os eventos a eles apresentados não são significativos para sua formação.
Outros estudantes entendem de que é necessário saber fatos históricos ocorridos ao longo dos tempos, uma
vez que devem saber para prestar vestibular ou para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Assim,
o ensino de História para muitos estudantes não passa de uma necessidade de memorizar o conteúdo, não
se dando conta de sua influência e contribuição para a sua formação, com a possibilidade de desenvolver
um pensamento mais crítico. Nesse sentido, pode-se, por meio de ações educacionais e de aprendizagens
coletivas centradas na História Regional, promover a construção de uma identidade cultural, bem como
contribuir para o aumento do interesse pelo ensino da referida disciplina. A História Regional permite aos
estudantes a possibilidade de ampliar seu horizonte sobre o ambiente e a localidade onde estão inseridos,
valorizando sua própria existência e consequentemente tendo conhecimento de sua história, assim como
também tentar situá-los como sujeitos de seu tempo. O objetivo do estudo é demonstrar como o ensino
da História Regional pode ser incentivador de interesse, engajamento, autoconhecimento e autovalorização
dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Optou-se pela metodologia qualitativa-descritiva, e os
instrumentos metodológicos foram: pesquisa bibliográfica, de internet, documental, entrevistas e estudo de
caso. A pesquisa está em andamento e, como resultados prévios pode-se perceber aspectos que dificultam
ou contribuam para que o ensino da História desperte o interesse de um número maior de estudantes, a
partir da História Regional. Um dos fatores que limitam o ensino da História Regional na Educação Básica
é o uso do livro didático. Isso se observa especialmente nas escolas públicas, quando o livro didático, que
é o principal recurso utilizado pelo professor em sala de aula, não aborda a temática regional. Ações em
alguns educandários, em especial na esfera privada, vem alterando o panorama na medida em que nos anos
iniciais são oferecidas temáticas que abordam, não só a História, mas um contexto regional mais amplo.
No Município de Lajeado, uma escola privada oferece aos estudantes do 5º Ano, passeios pela cidade para
conhecer e fazer um levantamento do Patrimônio Arquitetônico local observado. Em sala de aula os alunos
complementam a atividade com informações colhidas sobre determinada casa ou prédio com pais, avós, a
partir de fotografias, entre outras fontes. A partir da valorização e aprendizagem da História Regional, das
diversas culturas, tem em seu cerne a promoção da autoestima de todos os indivíduos da sociedade, além de
promover o sentimento de pertencimento da comunidade regional para com o ambiente urbano e/ou rural
em que estão inseridos, o que pode provocar um novo olhar dos estudantes para com o ensino da História.
Palavras-chave: Ensino. História. História Regional

251

SUMÁRIO

Anais do III Congresso
Internacional de
Ciência, Tecnologia e
Conhecimento

ISBN 978-85-8167-285-4

Nome dos autores: Ana Paula Binato de Souza
Demais participantes: Tayná Naue Lopes. Anna Flávia Tischer da Silva
Orientador: Ivan Cunha Bustamante Filho
Nome da Instituição: Universidade do Vale do Taquari - Univates
Área de conhecimento: Ciências Biológicas

Expressão gênica da serotransferrin no epidídimo de
suínos submetidos a imunização contra o GnRH

Resumo: Características reprodutivas constituem um dos principais critérios de seleção utilizado nos atuais
sistemas de produção animal. Apesar dos parâmetros estabelecidos para classificar a qualidade do sêmen ser
amplamente aplicados, não levam em conta aspectos moleculares que podem contribuem na capacidade de
fertilização. Após a formação da célula no testículo os espermatozoides são expostos a secreção no ambiente
epididimal o qual oferece um meio essencial para a aquisição de motilidade e competência fertilizante. O fluido
epididimário (FE) da região da cauda em contato com os espermatozoides impede a capacitação prematura,
protege contra o estresse oxidativo e mantém a quiescência metabólica. Recentemente, identificamos
proteínas altamente expressas em fluído da cauda de epidídimo de cachaços com degeneração testicular
induzida pela imunização contra GnRH (imunocastração). Tal procedimento induz a degeneração e disfunção
testicular e epididimária por comprometer o o eixo hipotálamo-hipofise-gonadas, e inibe a produção de
testosterona e estradiol. Dentre as proteínas identificadas no proteôma do fluido epididimário, selecionamos
a Serotransferrin precursor (TF) para validar os dados da proteômica por meio de PCR quantitativo. Desta
forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da imunização contra GnRH na expressão gênica de TF nas
diferentes regiões epididimárias e testículo de suínos. Foram utilizadas amostras de tecidos reprodutivos de
cachaços, sendo o grupo controle formado por tecidos de animais castrados cirurgicamente (n = 8) e o grupo
tratamento composto de tecidos reprodutivos de suínos abatidos após dois meses de aplicação da vacina
Vivax® (Pfizer) (n = 11). Foi realizada a qPCR a partir de RNA total extraído (kit GE Helthcare Illustra Spin®) de
três regiões do epidídimo (cabeça, corpo, cauda). O gene TF apresentou maior expressão na cabeça e corpo
do epidídimo dos animais de ambos os grupos (P < 0,01). Foi observada um aumento na expressão deste
gene na região do corpo do epidídimo nos animais imunocastrados (p < 0,01). Contudo, a imunização contra
GnRH induziu a um aumento significativo do número de transcritos na cauda (p < 0,001). A Serotranferrin é
uma proteína da família das tranferrinas as quais são produzida pelas células de Sertoli e são encontradas no
fluído da rede testis. Os níveis de TF no plasma seminal pode ser considerado um marcador para a função das
células de Sertoli em homens, função tubular seminífera, bem como espermatogênese. Nossos resultados
corroboram os dados da proteômica confirmando o aumento da expressão da proteína Serotransferrin no
epidídimo de cachaços com degeneração testicular induzida por imunização contra o GnRH.
Palavras-chave: Epidídimo. Expressão gênica. GnRH. Suíno. Testículo.
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Aspectos físicos e culturais da paisagem na área de
proteção ambiental de ibirapuitã, bioma pampa, Brasil

Resumo: O estudo da paisagem proporciona uma leitura complexa do conjunto de formas naturais e culturais
que compõem um espaço. No processo de interação contínua entre o homem e a paisagem se constrói um
elo sentimental com a terra, neste sentido a paisagem pode ser referência de identidade, assim como uma
composição cultural simbólica, dinâmica e transitória. Uma das características envolvidas na valorização da
paisagem corresponde a percepção local, levando em conta o caráter social atribuído, a escala espacial em que
se aborda e os diferentes agentes sociais que permanecem ativos na conservação do seu patrimônio. Nossa
proposta de pesquisa é realizar um analise da paisagem na Área de Proteção Ambiental de Ibirapuitã, levando
em consideração entrevistas dirigidas aos participantes da “IX Festa dos Produtores de Ovinos do Rincão do
Baptista”, popularmente conhecida como “Festa do cordeiro”. Este evento é realizado anualmente dentro
da área de estudo, no município de Rosário do Sul. Durante nossa visita tivemos também a oportunidade de
presenciar atividades campeiras próprias da cultura gaúcha, desenvolvidas pelos participantes do evento.
Com estas informações pretende-se analisar os elementos físicos e simbólicos que estão em modificação
nas últimas décadas na região e indagar sobre o posicionamento dos interlocutores frente as influências
destas mudanças nos elementos simbólicos de sua cultura. Com o intuito de conhecer quais são as atividades
que se desenvolvem na APA, vinculadas ao cotidiano, se questionou sobre as atividades mais relevantes
no que se refere ao relacionamento dos habitantes com o espaço de moradia. Os resultados demostram
múltiplas formas de se relacionar com o espaço rural, de forma geral os interlocutores se dedicam à pecuária,
classificados como médios a grandes produtores. Percebeu-se também um enaltecimento a figura do gaúcho
por parte dos entrevistados. Algumas das mudanças que eles descrevem correspondem a invasão de espécies
exóticas como Eragrostis plana e Javali-porco; as restrições no corte de mata nativa (pelo fato de ser uma área
protegida) que deixam o “campo sujo”; as mudanças de atividades cotidianas realizadas pelos moradores
estabelecidos na APA, como a diminuição das plantações para o próprio consumo; o incremento na utilização
do automóvel ao invés do cavalo (levando a prejuízos nas vias de acesso); a inclusão de novas tecnologias
pela chegada da energia elétrica; o êxodo de jovens para a cidade por oportunidades de estudo e a chegada
de pessoal externo em busca de oportunidades de emprego; entre outras.
Palavras-chave: Espaço, Identidade, Ruralidade, Cultura, Cultura gaúcha.
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Etnomatemática e educação infantil: uma temática
emergente por meio da escuta sensível

Resumo: Este resumo tem por objetivo apresentar resultados de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do
Mestrado Acadêmico em Ensino, a qual resultou na Dissertação intitulada “Processos de Ensino na Educação
Infantil: Um estudo de inspiração Etnomatemática”. Esta teve por objetivo geral analisar como a Etnomatemática
contribui para os processos de ensino praticados na Educação Infantil, de uma escola localizada no Município
de Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil, com crianças de quatro e cinco e anos. Os encontros ocorreram durante
o segundo semestre de 2018, totalizando 10 momentos e em torno de sessenta horas de observações
prévias da turma, composta, à época, de 25 crianças. De cunho qualitativo e com inspirações etnográficas, os
referenciais teórico-metodológicos fundamentaram-se no campo da Etnomatemática, tendência do ensino
da matemática interessada em examinar questões sociais e culturais no âmbito dos processos de ensino e
de aprendizagem. Em adição, durante o processo pedagógico, utilizou-se os pressupostos da escuta sensível
evidenciados por Barbier (2004, o que evidenciou que as crianças desejavam compreender aspectos relativos
ao céu e astros. Para a produção de dados, foram utilizados materiais de pesquisa, a saber: enunciações das
crianças por meio de roda de conversa, observações das aulas, entrevista semiestruturada com a professora
titular, diário de itinerância, filmagens e fotografias. Quanto à análise dos dados emergentes, empregou-se
a Análise Textual Discursiva (ATD) preconizada por Moraes e Galiazzi (2007), evidenciando duas categorias:
A primeira, nomeada “Campo empírico e o percurso da caminhada”, contempla o campo da pesquisa e a
temática emergente no grupo de crianças; a segunda, intitulada “As crianças e os astros”, aborda as diferentes
conhecimentos matemáticos, evidenciados por meio do estudo de proporção, distância e tamanho dos astros,
além de uma discussão com ênfase na Astronomia acerca das ideias das crianças sobre a existência de outros
seres nos Planetas. Cabe sobretudo destacar que, apesar de a hipótese inicial estar centrada na emergência
de conteúdos vinculados ao ensino de matemática, os resultados não se limitaram a eles. Em efeito, aspectos
vinculados à Astronomia foram contemplados. Tais resultados apontam a Educação Infantil como potente
para a construção de saberes e a importância da valorização dos conhecimentos das crianças, adquiridos por
meio das experiências e vivências que compõem sua bagagem cultural.
Palavras-chave: Etnomatemática. Educação Infantil. Astronomia. Ensino.
Referências: BARBIER, R. A pesquisa-ação. Brasília (DF): Liber Livro, 2004
MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo. Análise Textual Discursiva. Ijuí: Ed. Unijuí, 2007.
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Ensino de geometria em uma turma com imigrantes
haitianos: uma proposta de inspiração etnomatemática

Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de investigação, vinculada ao Mestrado em Ensino da
Univates, que tem por objetivo examinar possibilidades e limitações dos referenciais teórico-metodológicos
do campo da etnomatemática para o ensino de geometria em uma turma de ensino médio que conta com
alunos imigrantes haitianos. A pesquisa/intervenção emergiu frente às assim chamadas dificuldades de
aprendizagem dos alunos imigrantes haitianos nas aulas de matemática e a consequente necessidade de
refletir sobre possíveis práticas de ensino, fundamentadas na investigação das formas de como se apresenta
o pensar matemático desses estudantes, vindos de um contexto histórico-cultural em que estavam inseridos
no seu país de origem. Por conta disso, referenciais da etnomatemática podem ser produtivos na medida em
que este campo do ensino de matemática está atento para o exame de questões culturais nos processos de
ensino e de aprendizagem nos mais variados contextos escolares. Em particular, na perspectiva de Knijnik
el al (2013), as noções de forma de vida, jogos de linguagem, semelhanças de família, usos e racionalidades
são centrais. Qualitativa e com inspirações etnográficas conforme exposto por Wanderer e Scheffer (2016), a
pesquisa terá como lócus uma turma de primeiro ano de ensino médio de uma escola localizada no Vale do
Taquari, composta, dentre outros, por seis estudantes imigrantes haitianos. Inicialmente, serão discutidos,
com a turma, aspectos referentes às construções nas distintas culturas, incluindo-se aspectos econômicos,
sociais e culturais. Deste modo, tem-se a hipótese de que, durante a prática pedagógica, ocorrerá a emergência
de jogos de linguagem matemáticos relativos à geometria, não escolares, o que possibilitará o exame de suas
semelhanças de família com aqueles usualmente presentes na matemática escolar. A análise dos materiais de
pesquisa - diário de campo da professora-pesquisadora, materiais escritos e produzidos pelos estudantes e
filmagens das aulas ministradas - se dará por meio da Análise Textual Discursiva (ATD), conforme preconizado
por Moraes e Galiazzi (2016). Ao final da investigação, espera-se a promoção de referenciais teóricometodológicos que permitam a problematização de questões vinculadas ao campo da etnomatemática,
sobretudo à cultura dos estudantes e ao ensino da geometria na escola básica. Também espera-se que os
estudantes compreendam que a matemática é uma construção humana, fortemente amalgamada às culturas
de quem a gerou.
Palavras-chave: Etnomatemática. Ensino de matemática. Geometria. Ensino médio.
Referências: KNIJNIK, Gelsa et al. Etnomatemática em movimento. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise Textual Discursiva: processo constitutivo de ... Cadernos de Pesquisa,
São Paulo, v.46, n.162, p. 966-982, out./dez. 2016.
WANDERER, Fernanda; SCHEFER, Maria Cristina. Metodologias de pesquisa na área da educação
(matemática). In: WANDERER, Fernanda e KNIJNIK, Gelsa (orgs). Educação matemática e sociedade. São
Paulo: Editora Livraria da Física, 2016, p. 37-53.
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O ensino inovador no Ensino Superior: conquistas e
desafios

Resumo: Esta escrita, que é parte de uma pesquisa de tese que está sendo realizada no Doutorado em
Ensino da Universidade do Vale do Taquari - Univates, se configura com o foco na formação continuada de
professores do Ensino Superior, trazendo a ideia do ensino inovador como possibilidade de articular algumas
tramas em meio a este nível de ensino. O objetivo deste estudo é investigar como ocorrem os movimentos
pedagógicos nas universidades de forma que possam propiciar o desenvolvimento de um ensino inovador
nas salas de aula. Cabe ressaltar que o ensino inovador aqui exposto se define como um ensino que vai
além da decodificação de informações, mas que seja permeado por pequenos movimentos que o professor
realiza em suas aulas, de forma a tentar torná-las mais atraentes, dinâmicas e cativante aos alunos, de modo
que eles sejam protagonistas de suas aprendizagens. Este estudo, com abordagem qualitativa, pretende
contribuir com a prática de professores e com as formações continuadas planejadas pelos núcleos de
apoio ao professor de instituições de Ensino Superior, disseminando a temática do ensino inovador como
propulsora de aulas diferenciadas. Esta pesquisa será realizada tendo o Estudo de Caso como método e como
instrumento de coleta de dados, entrevistas semiestruturadas gravadas e transcritas, bem como participação
em formações pedagógicas realizadas aos docentes de duas instituições de Ensino Superior, pertencentes
ao COMUNG, as quais se está pesquisando. Os dados advindos destas formações serão compilados em um
caderno denominado de diário de campo. Os sujeitos da pesquisa serão dois coordenadores de núcleo de
formação pedagógica das duas IES e dois professores universitários (um de cada IES) que estão atuando há
mais de cinco anos no Ensino Superior e que estão desenvolvendo um ensino inovador em suas aulas. Após
coletados, os dados serão analisados por meio da técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Esperase, como resultado deste trabalho poder auxiliar, tanto coordenadores de núcleos de formação pedagógica
quanto professores de Ensino Superior de modo a dar visibilidade à potência do ensino inovador, bem como
contribuir para a formação profissional dos mesmos. Espera-se, também, que a discussão acerca do ensino
inovador possa implicar como um dos fatores para a captação de mais alunos para as IES comunitárias, mesmo
diante de um cenário de incertezas em relação aos futuros profissionais para o qual o mercado se configurará.
Palavras-chave: Formação continuada de professores. Ensino Inovador. Ensino Superior.
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Formação continuada de professores de ciências no 9º
ano do Ensino Fundamental com ênfase em atividades
experimentais

Resumo: Este trabalho apresenta a proposta do projeto de tese, do Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu
- Doutorado em Ensino da Univates, intitulado “Ensino de Ciências no 9º ano do ensino fundamental: formação
continuada de professores com foco em atividades experimentais”. O objetivo principal é problematizar, com
professores do Ensino de Ciências, a abordagem de conceitos de Física e Química por meio de atividades
experimentais. Experiências empíricas mostram que o ensino de Ciências no 9º ano do Ensino Fundamental
muitas vezes apresenta uma ênfase em detalhamentos matemáticos, ou então, detém-se unicamente ao treino
de exercícios repetitivos com equações matemáticas que descrevem características dos fenômenos físicos e
químicos. Diante dessa realidade questiona-se: Por que em muitas escolas o enfoque dado na disciplina de
Ciências no 9º ano está na Biologia e na Química, sendo analisado apenas alguns conceitos de MRU e MRUV
com ênfase nas equações que regem estes movimentos? A Química e Física, como proposta de trabalho na
última série do Ensino Fundamental, surgiu em meados do século XX, onde predominantemente o ensino
baseava-se na transmissão-recepção de informações. Zotti (2006) destaca que no Brasil, o período de 1937 a
1945 conhecido como Estado Novo, fez surgir as Leis Orgânicas para o ensino dos níveis primário e secundário
(hoje correspondentes ao ensino básico), determinando a obrigatoriedade do ensino de Ciências para as
terceira e quarta séries do curso ginasial (atuais 8º e 9º ano do E.F.), assim como os conteúdos mínimos para
cada série. Conforme pesquisas de Milaré e Pinho Alves (2010) daquela época até os dias atuais ocorreram
reestruturações na educação brasileira que repercutiram também no Ensino de Ciências, tendo um caráter
mais prático levando em consideração a participação e o cotidiano dos alunos, as questões ambientais e a
interdisciplinaridade. Atualmente, as propostas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasil (1996),
os Parâmetros Curriculares Nacionais, Brasil (1998) e a BNCC, Brasil (2017) enfatizam que o ensino de Ciências
deve pressupor uma abordagem interdisciplinar e voltada à explicação dos fenômenos que nos cercam, e
não o estudo dos conteúdos de forma fragmentada. Esta pesquisa qualitativa, de formação continuada, será
desenvolvida com professores de Ciências do 9º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de Erechim, RS,
com encontros mensais de 4 horas cada, durante 5 meses. Dentre as atividades previstas estão a investigação
das possibilidades de atividades experimentais e computacionais para o trabalho com conceitos de Ciências
no 9º ano, serão analisadas as percepções dos professores, por meio de evidências do pensamento, no que
tange a utilização de atividades experimentais - reais e virtuais - durante as aulas de Ciências e, finalmente, será
elaborada uma proposta de Ensino de Ciências para o 9º ano do E. F. por meio de atividades experimentais.
A coleta de dados será realizada por meio das transcrições das gravações dos encontros e questionários
semiestruturados respondidos pelos professores. O levantamento preliminar de teses e artigos, nacionais e
internacionais, vem apontando poucas investigações relacionadas à formação continuada de professores de
Ciências, em especial, que atuam nesta etapa da educação básica. Espera-se que com esta formação continuada
os professores passem a repensar sua prática e incorporem as atividades experimentais em suas aulas.
Palavras-chave: Formação continuada; Ensino de Ciências; Atividades experimentais investigativas; Ensino
Fundamental.
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Referências: AMARAL, I. A. Currículo de Ciências: das tendências clássicas aos movimentos atuais de
renovação in: BARRETO, E. S. S. (org). Os currículos do Ensino Fundamental para as Escolas Brasileiras. 2ª ed.
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Estudos sobre formação continuada em contexto
colaborativo com foco no uso de atividades
experimentais e recursos tecnológicos

Resumo: Com o intuito de identificar aproximações com a pesquisa intitulada “Formação continuada de
professores dos anos iniciais em contexto colaborativo: possibilidades para o desenvolvimento profissional
e integração de recursos tecnológicos e atividades experimentais” que está sendo desenvolvida por uma
aluna no Doutorado em Ensino, efetivou-se um levantamento bibliográfico buscando conhecer estudos que
estão sendo efetivados com temas relacionados a esta investigação. Realizou-se um arrolamento de todas as
revistas classificadas com Qualis A1 na Área de Ensino do Periódico da Capes, tendo sido encontrados 145
periódicos. Na análise inicial, porém, percebeu-se que algumas se repetiam, ou eram encontradas nas versões
online e impressa. Sendo assim, foram analisados 104 periódicos diferentes, dos quais 74 se aproximavam
com a área que estava sendo estudada. Visitando os sites desses periódicos selecionados, encontrou-se,
no período de 2013 a 2018, um total de 23.123 artigos publicados. Realizou-se uma seleção dos títulos que
se aproximavam com os temas discutidos nesta pesquisa: “Formação de professores”, “Desenvolvimento
profissional”, “Grupo colaborativo”, “Estudos da Aula” (Lesson Study), “Recursos tecnológicos nos Anos
Iniciais” e “Atividades Experimentais nos Anos Iniciais”. Esta seleção inicial, resultou em 370 títulos de
artigos selecionados, dos quais realizou-se a leitura dos resumos, com o intuito de identificar relações mais
próximas com a pesquisa, para uma posterior leitura focando nos objetivos, referencial teórico, metodologia
e resultados. Desse modo, foram selecionados e lidos 134 artigos, e foram finalmente selecionados 30 artigos
que constituíram o corpus de análise para o presente trabalho. Salienta-se, ainda, que os artigos selecionados
com foco no desenvolvimento profissional, no grupo colaborativo e nos Estudos de Aula não foram restritos
aos Anos Iniciais, pois nestes trabalhos buscou-se identificar as propostas de trabalho e as contribuições de
cada pesquisa na formação de professores, indiferente do nível de atuação destes profissionais. A análise dos
artigos, enfim, revela que, apesar da grande quantidade de estudos já desenvolvidos, envolvendo os focos
de estudo desta pesquisa, não foi possível identificar uma pesquisa que buscasse abordar todos os temas
concomitantemente: “Formação de professores”, “Desenvolvimento profissional”, “Grupo colaborativo”,
“Estudos da Aula” (Lesson Study), “Recursos tecnológicos nos Anos Iniciais” e “Atividades Experimentais nos
Anos Iniciais”. Além disso, percebe-se a necessidade de uma pesquisa que seja organizada em um período
maior de formação, inserindo a metodologia de Estudos de Aula por meio de um grupo Colaborativo no
contexto escolar destes professores, buscando formar um professor reflexivo, preocupado em aprimorar sua
prática pedagógica. Os estudos também revelam a necessidade de um acompanhamento mais contínuo e
intenso dos professores para atingir o objetivo de integrar a utilização de recursos tecnológicos e atividades
experimentais nos processos de ensino e de aprendizagem nos Anos Iniciais. Durante os encontros de
formação, ou até num período curto além desses encontros, os professores continuam a utilizar os recursos,
porém muitos acabam não mais os usando sem o acompanhamento de um grupo mais contínuo e permanente
de formação.
Palavras-chave: Formação de professores. Grupo Colaborativo. Estudos de Aula. Recursos tecnológicos.
Atividades Experimentais.
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As características do gestor escolar empreendedor

Resumo: Liderar? Gerir? Ser um gestor? Independente da interrogativa, torna-se latente vincular a figura do
gestor a uma série de instituições, sejam elas públicas, privadas, empresariais ou escolares. Neste trabalho
o ponto de interesse é a gestão escolar. Aos sermos convidados a refletir sobre gestão, percebemos as
deficiências do próprio ato de reflexão, faz-se necessário, assim, delimitar questões que possam colaborar
com este processo. Para auxiliar na escolha destes pontos, foram considerados os pressupostos da educação
empreendedora, que visa formar indivíduos empreendedores e protagonistas, sedentos por sonhar, criar,
planejar e inovar (MARTINS, 2010). A educação empreendedora emergiu do empreendedorismo. O presente
trabalho ao atrelar os estudos de diferentes autores, caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica (GIL,
2002), que surge com o intuito de compilar as diferentes características do empreendedor, formando as
dez características do gestor escolar empreendedor. Muitos estudos delimitam as características do
empreendedor, como bem apresentam Dolabela (2003), Dornelas (2012) e o próprio SEBRAE. A partir, no
entanto, das reflexões de Campos (2017) e Reginatto et. al. (2014) torna-se imprescindível contemplar o
gestor escolar empreendedor, uma vez que, deve investir na ação de uma gestão escolar empreendedora,
pois ela pode ser a chave de um processo de mudança (CAMPOS, 2017). Mas para pensarmos sobre gestão
escolar empreendedora faz-se necessário reconhecer estes gestores. Ao diferenciarmos um empresário de
um empreendedor, reconhecemos essencialmente, suas características empreendedoras e não apenas o fato
de gerirem empresas. Precisamos, assim, refletir sobre as características de um gestor escolar empreendedor,
para que possamos reconhecê-lo, não apenas pelo papel que exerce na escola. A partir de uma revisão
teórica e da compilação de diferentes características, apresentam-se as dez características do gestor escolar
empreendedor: 1 Sonha e registra os sonhos; 2 Possui Rede de Contatos; 3 Planeja, planeja e planeja; 4
Lidera; 5 Busca conhecimento; 6 Escuta; 7 Inova; 8 Se Compromete; 9 Organiza; 10 Integra e está integrado.
Espera-se que, a partir deste estudo, os gestores escolares possam ser reconhecidos, possam se reconhecer,
ou até mesmo possam tornar-se empreendedores.
Palavras-chave: Gestão Escolar. Empreendedorismo. Características Empreendedoras.
Referências: CAMPOS, Márcio. A gestão empreendedora em educação: transformando escolas boas em
excelentes e os desafios das redes de ensino. Rio de Janeiro: Gramma, 2017.
DOLABELA, Fernando. Pedagogia Empreendedora: o ensino do empreendedorismo na educação básica,
voltado para o desenvolvimento social sustentável. São Paulo: Editora de Cultura, 2003/B.
DORNELAS, José C. A. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de sucesso. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2007.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002
MARTINS, Silvana. N. Educação empreendedora transformando o ensino superior: diversos olhares de
estudantes sobre professores empreendedores, 2010. 171 f. Tese (Doutorado). Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Educação. Porto Alegre, 2010.
REGINATTO, Tatiane; ROSA, Daiani Clesnei da; MARTINS, Silvana Neumann; DIESEL, Aline. Educação
empreendedora e gestão escolar: um desafio da escola contemporânea. Dialogia, v. 22, p. 69-86, 2015.
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Green criminology como instrumento preventivo à
danos ambientais em áreas protegidas amazônicas,
ocorridos em unidades de conservações rondonienses

Resumo: A Green Criminology emerge no cenário internacional enquanto teoria preventiva aos danos
ambientais. No Brasil, Flores (2017) apresentou parâmetros a partir da construção de metodologia preventiva
de controle de ilícitos ambientais por meio da Green Criminology aplicando-a em unidades de conservação
de âmbito federal localizadas no Estado de Rondônia. Os resultados revelados pelo estudo e apresentados em
meados de novembro de 2018, indicaram ainda a necessidade de ampliação desse estudo para os espaços
protegidos em âmbito estadual. O objetivo desta pesquisa consiste em falsear os parâmetros desenvolvidos
por Flores (2017) aplicando-os nas unidades de conservação amazônicas (estaduais e municipais), para obter
o diagnóstico dos ilícitos ambientais nas áreas protegidas do Estado de Rondônia a fim de validar a green
criminology como instrumento preventivo à danos ambientais em áreas protegidas e refutar ou ampliar o
método proposto. A pesquisa encontra-se em andamento. Para elaboração do estudo utilizar-se-á o método
hipotético-dedutivo, sendo que o pesquisador elege o conjunto de proposições hipotéticas que acredita
serem viáveis como estratégia de abordagem para se aproximar de seu objeto. No decorrer da pesquisa,
essas hipóteses podem vir a ser comprovadas ou não mediante a experimentação, ou dito de outra forma:
com base em um problema, são elaboradas hipóteses (conjecturas de solução a priori, proposições possíveis)
e, a partir de princípios estabelecidos, são deduzidas consequências que são testadas por meio de derivações
(ou silogismos) ou tentativa de se chegar a um falseamento, contradições que rejeitam ou corroboram a(s)
hipótese(s) formulada(s). Método definido por Popper, para quem a corroboração é sempre provisória.
Inicialmente estão sendo aprofundados os conceitos referentes ao tema proposto, para compreender o estado
da arte da green criminology, a partir das publicações científicas e, na sequência realizar um comparativo do
estado da arte da green criminology a partir do levantamento de Flores (2017).
Palavras-chave: Green Criminology. Instrumento Preventivo. Unidades de Conservação. Rondônia.
Referências: FLORES, Cíntia Rosina. Green Criminology e prevenção à danos ambientais em áreas protegidas
na Amazônia. 2017. 138 p. Tese (Doutorado em ciências ambientais). Universidade do Vale do Taquari, Rio
Grande do Sul.
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Relações socionaturais entre jesuítas, guarani, ratões
e formigas em territórios da província do Tape, século
XVII

Resumo: Nas últimas décadas a História Ambiental tem angariado espaço como abordagem historiográfica.
Pesquisas realizadas nesta área demonstram que o homem está integrado ao ambiente, transformando-o,
destruindo e reconstruindo estes espaços, assim como animais, plantas, organismos e microrganismos.
Segundo Cabral (2012) as relações entre animais, plantas e homens são manifestadas por negociações que
possibilitam a sobrevivência humana, formando assim sociedades socionaturais. É a partir desta perspectiva
que o presente trabalho tem como objetivo demonstrar as relações entre jesuítas, parcialidades Guarani,
formigas e ratões-do-banhado em territórios da Província do Tape, no século XVII. A abordagem teórica
utilizada fundamenta-se em autores da História Ambiental e da cultura, tais como Cabral (2012) e Viveiros de
Castro (2002). A pesquisa é documental e recorreu-se na análise da Carta Ânua de 1635 e o diário do padre
Sepp (1951). Os Guarani ocupam os territórios do atual estado do Rio Grande do Sul há mais de 2000 anos,
relacionando-se com os demais agentes da natureza a partir da sua própria lógica cultural. Na concepção
Guarani, assim como para as demais sociedades indígenas, animais e plantas são agentes portadores de
subjetividades e integram as suas sócio-cosmologias, conotando uma relação constante entre indígenas e
natureza. Mas sem desconsiderar que estas sociedades transformavam os ambientes aos quais estavam
inseridos, todavia, a lógica cultural era diferente da apresentada pelos europeus que chegaram aos territórios
da América no século XV. Os primeiros europeus a adentrar os territórios da Província do Tape foram padres
jesuítas, cujo objetivo consistia em realizar alianças com os Guarani e formar espaços reducionais, no qual
reuniriam diversas parcialidades indígenas para cristianizá-las. Neste contexto, os jesuítas e os Guarani
realizaram trocas culturais, a exemplo de conhecimentos dos territórios, espécies alimentícias, técnicas
de cultivos, domesticação de animais e caça. Os padres realizaram diversas descrições sobre a natureza,
ressaltando a riqueza ambiental e também as adversidades enfrentadas nos territórios desconhecidos. Com
vista a dar seguimento ao projeto missional os padres precisaram realizar negociações com as parcialidades
Guarani e também com os demais integrantes do ambiente, tais como os animais. Exemplificam isto, duas
situações protagonizadas pelos Guarani, padres, formigas (Formicidae) e ratões-do-banhado (Myocastor
coypus). A primeira situação ocorreu em 1635, na redução de Jesus Maria, situada nas proximidades do rio
Pardo, ocasião em que ratões atacaram as roças cultivadas pelos Guarani e jesuítas, causando sua destruição.
O ataque destes animais aos cultivos de Jesus Maria, teria ocorrido a mando de lideranças espirituais
Guarani inimigas dos padres, gerando a fuga de várias famílias que integravam a redução. A segunda situação
ocorreu no ano de 1694, na redução de San Miguel, situada nas proximidades do rio Ibicuí, quando houve
a necessidade de transferir parte da população que integrava esta redução para outro local, pois as terras
utilizadas para as roças missionais já estavam desgastadas e tomadas por formigas. A partir das situações
analisadas, e por meio da História Ambiental que possibilitou acessar a atuação de agentes humanos e não
humanos no território, foi possível perceber que animais e homens interagiram cotidianamente nas reduções
jesuíticas, evidenciando as relações socionaturais.
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Palavras-chave: Guarani. Natureza. Jesuítas. História Ambiental.
Referências: CABRAL, Diogo Carvalho de. O ‘bosque de madeiras’ e outras histórias: a Mata Atlântica no
Brasil Colonial (séculos XVIII e XIX). 246f. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em Geografia,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, 2012.
CARTA ÂNUA de 1635-1636. Carta do Padre Franciso Taño para o Superior do Tape, dando-lhe conta do
estado das respectivas reduções. 1635-1636. In: CORTESÃO, Jaime (Org.). Jesuítas e bandeirantes no Tape
(1615-1641). Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1969. (Manuscritos da Coleção De Angelis).
SEPP, Antônio. Viagem às Missões Jesuíticas e Trabalhos Apostólicos. São Paulo: Livraria Martins Editora,
1951.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia. São
Paulo: Cosac Naify, 2002.
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Desenvolvimento e validação de tecnologia educativa
leve-dura, sob o formato de aplicativo multimídia para
plataforma móvel, para favorecimento a garantia do
dever de cuidado com idoso no município de Mossoró-RN

Resumo: Há preocupação com envelhecimento ativo em face da senilidade da população, em especial na
garantia de um processo digno de envelhecimento e com acesso aos direitos assegurados nos instrumentos
legais nacionais. Este estudo visou desenvolver e validar uma tecnologia leve-dura, sob o formato de um
aplicativo multimídia em plataforma móvel, tendo por escopo conceitos e trâmites relativos à garantia do
dever de cuidado com idoso. Foi realizada uma pesquisa tecnológica, descritiva, longitudinal na modalidade
de desenvolvimento de produção tecnológica, qualitativo-quantitativa no período de junho de 2017 a março
de 2018, desenvolvida em fases. Fase 1 - diagnóstico situacional - realizado levantamento a partir da BVS e
Science Direct guiado pela questão: Quais as informações disponíveis sobre garantia do dever de cuidado do
idoso? Foram incluídos estudosem português, inglês ou espanhol, disponibilizado acesso completo e realizada
entrevista semiestruturada com todos os profissionais do judiciário da comarca de Mossoró/RN e com
profissionais de saúde e assistência social atuantes na rede municipal de Mossoró/RN, selecionados através
de amostragem não probabilística, intencional, através de indicação pela Coordenação da Atenção Básica do
município. Os dados foram analisados através da análise de conteúdo de Bardin. Fase 2 - desenvolvimento de
protótipo (elaboração das ilustrações, layout, design e textos) e Fase 3 -validação (aparente e de conteúdo)
através de experts (juristas, profissionais da saúde e de comunicação) que analisaram organização, estilo da
escrita, aparência e motivação para uso da tecnologia através da técnica Delphi usando escala de Likert. Os
dados foram analisados através do teste Wilcoxon e análise do índice através Kappa. Os resultados da fase
1revelaram escassez de estudos na área com apenas 02 estudos na BVS e 08 na Science Direct. A entrevista
de profissionais revelou tres pontos chaves: dever de cuidado do idoso (regulamentação atenção à saúde);
violação do dever de cuidado (responsabilidade da família e omissão do estado) e ação existente para garantia
do cumprimento do dever de cuidado do idoso (ausência de ação específica para com o idoso). Na fase 2
foi criado oapp denominado GruDaDO - Garantia de direitos do idoso, quefoi desenvolvido através do site
Fabapp (https://fabricadeaplicativos.com.br/, contendo 5 abas (dever de cuidado com idosos, direitos do
idoso, violência no ambiente familiar, efetivação da garantia do dever de cuidado e vamos dialogar?). Na fase
3, os avaliadoresjulgaram o conteúdo/relevância (média= 3,3 ±1,7), adequação conceitual (média = 3,7 ± 1,2),
apresentação das informações (média= 4 ±0,0), clareza e linguagem (média = 4,1 ± 0,3), compreensão dos
textos (média 4,2 ± 0,5), objetividade (média = 4,2 ± 0,5),aparência/nitidez (média = 4,1 ± 0,4), ilustrações
(média = 4,2 ± 0,5), imagem e composição visual (média m = 3,5 ± 1,3) boas. Não foi observada diferença
estatisticamente significante entre as áreas de formação dos juízes e os critérios avaliados (p>0.05). Portanto,
depreende-se que os recursos multimídias são instrumentos diferenciados para promoção do saber nas mais
diversas áreas, o que possibilita a propagação das garantias do idoso, a qual proporcionará maior efetividade
ao dever de cuidado ao idoso.
Palavras-chave: Idoso. Direito dever de cuidado. Tecnologia leve-dura.
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Análise bibliométrica da produção científica acerca
da (in)constitucionalidade de políticas tributárias de
incentivo à produção e comercialização de agrotóxicos

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de levantamento bibliométrico
da produção científica brasileira sobre o tema “(in)constitucionalidade do sistema de políticas públicas
tributárias de incentivo à produção e comercialização de produtos agrotóxicos”, ou seja, a partir de uma
análise quantitativa, pretende-se medir os índices de produção de estudos científicos que abordam o
objeto proposto. Para tanto, foram utilizados os termos de busca “constitucional”, “incentivos” “fiscais”
e “agrotóxicos”, inseridos na base de dados de Periódicos Capes (http://www.periodicos.capes.gov.br).
Metodologicamente, esta pesquisa foi realizada através de bibliometria com o objetivo final de analisar
quantitativamente os resultados encontrados no banco de dados pesquisado. A pesquisa realizada retornou
apenas 07 (sete) resultados, todos eles publicados no período compreendido entre 2000 e 2018, o que sugere
que pouco se produz acerca do tema proposto. Verificou-se que o maior número de publicações foi realizado
em 2016 e que os termos que apareceram mais vezes foram “incentivos” e “fiscais”. A análise individual dos
resultados retornados na pesquisa aponta no sentido de que o tema não foi objeto de estudo direto, uma
vez que todos os artigos e livros apresentados tratam a questão das políticas públicas de incentivos fiscais
como coadjuvantes dentro do objetivo geral proposto por cada um deles, sem, contudo, abordar o ponto
específico acerca da constitucionalidade ou não destas políticas. Apesar disto, observou-se que todos os
resultados obtidos tratam, a partir de diferentes perspectivas, de temas relacionados à proteção do meio
ambiente, ponto de convergência na pesquisa e que serviu de pano de fundo para o presente trabalho. Além
disto, as publicações tratam dos incentivos fiscais concedidos pelo Estado dentro dos diferentes cenários
abordados, muitas vezes servindo como contraponto a necessidade de proteção do meio ambiente. O termo
“agrotóxicos” apareceu como destaque em apenas um dos resultados, contudo, o texto tratava da divisão
de competências institucionais entre diferentes setores do executivo federal. A partir desta pesquisa, podese concluir que o tema proposto não é objeto de produção científica frequente, carecendo de estudos que
sejam mais aprofundados e que possam, a partir da correlação entre os princípios constitucionais aplicáveis
ao caso, contribuir para a discussão proposta, apontando caminhos ou possíveis soluções a questão.
Palavras-chave: Incentivos fiscais. Constitucionalidade. Bibliometria. Tributos. Agrotóxicos.
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Riqueza da macrofauna edáfica em áreas de alteração do
uso do solo no bioma cerrado, Brasil

Resumo: Os invertebrados que compõem a macrofauna edáfica por apresentarem alta diversidade e
densidade, bem como uma gama de comportamentos e funções, são reconhecidos como excelentes
bioindicadores da funcionalidade dos ecossistemas. Surge então, a necessidade de pesquisas sobre os
principais grupos taxonômico em condição natural e manejo, para compreender e estimar as possibilidades
de recuperação da diversidade biológica, considerando as condições pedoambientais antes, durante e depois
de um determinado impacto. Este trabalho teve como objetivo identificar a riqueza macrofauna edáfica
em relações as alterações no uso do solo em áreas naturais e de manejo antrópico, no bioma Cerrado. A
pesquisa foi realizada em cinco áreas do bioma Cerrado: Cerrado sensu restrito, Mata dos cocais, Corte e
Queima, Eucalipto e Pastagem em Chapadinha-MA. Foram posicionados em cada área, três transectos de 20
m, equidistantes a 100 m, e colocadas 5 armadilhas tipo pitfall, com distância de 5 m entre si, com total de
15 armadilhas em cada área de estudo. As coletas ocorreram no período chuvoso (mês de abril) e seco (mês
de outubro). Após a coleta, procedeu-se a triagem dos invertebrados e identificados sob estereomicroscópio
a nível de ordem. Os dados foram analisados com um teste de Kruskal Wallis (p<0,05), uma vez que os dados
não apresentam distribuição normal. Para avaliar as diferenças individuais foi aplicado um teste post hoc
de Dunn ao nível de significância de 5%. Foram encontrados, nos dois períodos amostrados, invertebrados
edáficos pertencentes a 15 ordens, sendo 1129 indivíduos no período chuvoso e 1020 indivíduos no período
seco. A riqueza no bioma Cerrado variou entre as áreas e entre as épocas de amostragem. Percebeu-se que
o número maior de táxons identificados nas cinco áreas avaliadas foi maior na Mata dos Cocais e Eucalipto
(período chuvoso) o que tornam essas áreas mais diversas em qualidade nutricional e orgânica, capazes de
influir mais nichos ecológicos constituídos por um conjunto de cadeias alimentares. Um levado número de
táxons foi identificado na área Corte e Queima, pois nessa agricultura, depois do corte da vegetação seguese com a queima, posteriormente é realizado o plantio e coleta das culturas no período chuvoso, contudo
no período seco ocorre a permanência do cultivo da mandioca e de resíduos vegetais oriundos do período
chuvoso, fato que contribui para a disponibilidade de energia, e criação de novos habitats que influencia a
colonização dos invertebrados no solo. Tanto no período chuvoso e seco os grupos Hyminoptera, Coleoptera
e Hemíptera foram os mais frequentes, provavelmente por apresentarem capacidade de adaptação aos
períodos sazonais e maior mobilidade nas diferentes áreas de estudo. Conclui-se que a macrofauna do solo
sofre alteração na distribuição de táxons em áreas naturais e de manejo antrópico influenciada pelo efeito de
sazonalidade que contribui para a cobertura de vegetal do solo, aumentando a serapilheira do ambiente que
favorece a criação de novos habitats para os organismos edáficos.
Palavras-chave: Invertebrados. Grupos taxonômico. Sazonalidade. Solo.
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Utilização de diferentes indutores para a expressão da
enzima β-galactosidase recombinante

Resumo: A enzima β-galactosidase é utilizada na hidrólise enzimática da lactose e tem sido empregada na
indústria de alimentos para preparar produtos lácteos com baixos teores de lactose e isentos de lactose.
Os custos envolvidos na aplicação de enzimas nos processos industriais são elevados e com isso uma das
alternativas que pode reduzir o valor do produto é a produção da enzima na forma recombinante, utilizando
indutores de baixo custo para a expressão enzimática. O indutor Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside
(IPTG) é comumente utilizado para a expressão de proteínas recombinantes, porém esse indutor pode causar
estresse às células devido a sua toxicidade, sendo indesejável na produção em larga escala. A utilização
de outros indutores, como a lactose, torna-se uma alternativa, reduzindo os custos do processo e não
apresentando toxicidade. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de diferentes indutores para a expressão
da enzima β-galactosidase de Kluyveromyces sp. em Escherichia coli. A cepa E. coli BL21 (DE3) foi utilizada
para expressar a enzima recombinante e os cultivos foram realizados em meio de cultura Luria-Bertani (LB),
a 30ºC, com agitação orbital de 180 rpm, por 27 horas. Foram utilizados o IPTG e a lactose como indutores
em diferentes concentrações (0,05 e 0,5 mM de IPTG e 1, 10 e 20 g/L de lactose), realizando coletas ao longo
dos cultivos (3, 6, 9, 24 e 27 horas após a indução). As células microbianas foram rompidas por sonicação
(três pulsos de 10 segundos) e centrifugadas a 4ºC, 13.000 rpm, 30 minutos. As frações solúvel e insolúvel
foram separadas e analisadas individualmente. A expressão da β-galactosidase foi avaliada em ambas as
frações, por meio de eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) (12%),
e a atividade da enzima e a quantificação da proteína intracelular foram realizadas nas frações solúveis. A
maior atividade enzimática especifica foi 39,13 ± 2,30 U/mgproteína utilizando 10 g/L de lactose após 27
horas da indução. Verificou-se que após 6 horas de indução, para as concentrações de 10 e 20 g/L de lactose,
não há diferença significativa (p ≤ 0,05) nos valores de atividade enzimática. Os menores valores de atividade
especifica foram encontrados quando o IPTG foi utilizado como indutor, em ambas as concentrações. Os
resultados obtidos no trabalho demonstraram a possibilidade de utilização da lactose como indutor de baixo
custo e baixa toxicidade para a expressão da β-galactosidase recombinante.
Palavras-chave: IPTG. Lactose. Kluyveromyces sp. Escherichia coli
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Aprendizagem significativa por meio da construção de
jogos digitais

Resumo: A experiência docente e pesquisas apontam para um cenário onde ainda prima-se pela aprendizagem
mecânica e memorização de conceitos e fórmulas em detrimento de sua compreensão. Nesse contexto,
é também saliente a dinamização dos jogos digitais que com um design da interface fascinante, animação,
possibilidade de programação, versatilidade, dentre outros, são atrativos que facilitam o ensino da Matemática,
podendo ser importantes aliados aos processos de ensino e de aprendizagem. Frente a estas considerações
este trabalho apresenta uma proposta de pesquisa que constituirá uma tese do Doutorado em Ensino com o
objetivo de investigar como a construção de jogos digitais pode colaborar com a aprendizagem significativa de
conhecimentos matemáticos. O referencial que fundamenta a pesquisa é a teoria da Aprendizagem Significativa
na concepção de Ausubel além de um aporte teórico com vista às perspectivas atuais acerca da utilização dos
jogos digitais como ferramenta pedagógica no ensino da Matemática. Para tal, busca-se publicações mais recentes
de periódicos, teses e trabalhos publicados em eventos científicos renomados na área. Parte-se da premissa de
que para a aprendizagem significativa ocorrer é necessário que duas condições básicas sejam atendidas: (1)
o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo e organizado numa estrutura lógica; (2) a
presença de conhecimento organizado e especificamente relevante na estrutura cognitiva do aprendente que
seja capaz de ancorar e relacionar-se com o novo conteúdo, gerando a predisposição para a aprendizagem
(AUSUBEL, 2003). Nesta perspectiva, propõem-se uma pesquisa de cunho qualitativo e que em relação aos
procedimentos delineia-se um estudo de caso segundo as orientações de Roberto Yin. A investigação acontecerá
a partir do desenvolvimento de três Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) com alunos de 7º,
8º e 9º ano do Ensino Fundamental. Entende-se as UEPS como sendo sequências didáticas fundamentadas
prioritariamente na teoria da Aprendizagem Significativa, e “voltadas para a aprendizagem significativa, não
mecânica, que podem estimular a pesquisa aplicada em ensino, aquela voltada diretamente à sala de aula
(MOREIRA, 2012, p. 45),”. Os conteúdos a serem desenvolvidos nas UEPS serão as figuras geométricas planas,
ângulos e coordenadas cartesianas, e o foco da investigação será a etapa onde os alunos farão a construção de
jogos digitais com o Scratch. Trata-se de um software livre com versão disponível também em Português, cuja
base de construção teve inspiração nos princípios linguagem de programação LOGO com foco no público infantil
para possibilitar os primeiros passos de programação. Intuitivo e de fácil manuseio o Scratch pode ser usado até
mesmo por crianças de uma faixa etária baixa. Ele permite, de forma lúdica e criativa, a construção de histórias
interativas, animações, jogos, músicas, com uma disponibilidade de cenários e personagens próprios, além de
possibilitar a importação destes mesmos itens da internet ou arquivos pessoais, bem como a criação individual.
Os dados para análise da pesquisa serão coletados por meio de um questionário, da construção de mapas
conceituais e mentais e gravações. Espera-se colaborar com a disseminação de práticas com potencial para
a melhoria da aprendizagem matemática, ou mesmo, identificar potencialidades e limitações de uma prática
pedagógica pautada na construção de jogos digitais.
Palavras-chave: Jogos digitais. Aprendizagem Significativa. Conhecimentos Matemáticos.
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Mentoring: um processo de formação para o
desenvolvimento profissional de professores no
contexto de trabalho

Resumo: Este trabalho está vinculado a uma pesquisa de doutorado que objetiva identificar mudanças nas concepções
e prática dos professores dos Anos Iniciais participantes de uma formação continuada para o ensino de Ciências Exatas,
utilizando como principal estratégia, atividades experimentais Investigativas. Para isso, propôs-se no decorrer de 2018,
nove encontros de formação com um grupo de professores que atuam na rede pública, de diferentes escolas de
um município da Região do Vale do Taquari, RS. No decorrer de cada encontro eram problematizadas atividades de
Física, Química e Matemática, a partir de temas, geralmente, do interesse dos professores. Cada atividade proposta
era problematizada de forma investigativa, iniciando por uma questão norteadora que permitia uma discussão
e levantamento das hipóteses dos professores, na sequência eram disponibilizados alguns materiais para que os
professores realizassem uma atividade experimental relacionada a questão problematizada e posteriormente retomavase às hipóteses, buscando compreender fenômenos, refletir sobre o papel das Ciências e pensar em formas de transpor
tais atividades para o contexto de ensino. Nessa perspectiva, Imbernón (2010, p. 10) menciona que “a solução está em
potencializar uma nova cultura formadora, que gere novos processos na teoria e na prática da formação, introduzindo-se
novas perspectivas e metodologias”. Como forma de coleta de dado, os professores responderam a um questionário no
primeiro encontro e outro ao término, o que permitiu verificar mudanças nas concepções relacionadas as Ciências. Além
disso, os encontros foram gravados em áudio para posterior análise dos discursos. Visando atingir o objetivo proposto,
está previsto para 2019 dar continuidade à formação, de modo a contribuir com propostas de apoio efetivo no contexto
escolar, buscando identificar implementações nas práticas de ensino dos professores. Neste sentido, a pesquisadora
prevê acompanhar alguns dos professores participantes, no planejamento e desenvolvimento das atividades de Ciências
e Matemática, em seus ambientes de trabalho, usando como metodologia de formação o mentoring, que enfatiza uma
relação colaborativa entre o mentor/pesquisador e o mentorando/professor. A mentoria não tem uma direção específica
e previamente definida, ocorre a partir de uma atração natural e espontânea entre duas pessoas ou alguém pode sugerir
essa aproximação, e acaba assim que o mentorando sente-se em condição de seguir sozinho. O papel do mentor é
orientar, sugerir, aconselhar, reverter situações, possibilitar um olhar diferente diante de um mesmo problema, permite
ao mentorando entrar em contato com seu próprio potencial e talento, provocar reflexões, serve de exemplo, redireciona
quando necessário, facilita a aprendizagem, exercita a cooperação, bondade e reconhecimento. Entre ambos deve
haver parceria, cumplicidade, confiança e responsabilidade mútua pelo aprendizado (VERGARA, 2013). Em síntese, as
observações iniciais aos dados coletados apontam para uma mudança conceitual, tanto nas respostas aos questionários
como na argumentação dos professores no decorrer das formações. A interação com os professores em 2018, permitiu
identificar em seus relatos alguns ensaios realizados em sala de aula, utilizando atividades experimentais investigativas.
Quanto ao desenvolvimento dos professores, este será acompanhado ao longo deste ano, juntamente ao contexto de
trabalho dos mentorandos.
Palavras-chave: Mentoring. Matemática. Professores dos Anos Iniciais. Desenvolvimento profissional.
Atividades experimentais Investigativas.
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VERGARA, S. C. Gestão de pessoas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
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Atividades experimentais e simulações virtuais:
indícios de metacognição na aprendizagem de
estudantes de engenharia

Resumo: Ser professor é e sempre será um desafio, um aprender aprendendo, um observar atento, um olhar
de admiração. Muitas são as perguntas das quais procura-se respostas, porém uma que nos inquieta é: como os
estudantes podem aprender melhor? Nesta perspectiva este trabalho apresenta a análise de uma intervenção
didática que ocorreu na disciplina de Física I envolvendo 47 estudantes de Cursos de Engenharia de uma
Universidade do Sul do País. Esta intervenção teve como objetivo perceber se há indícios de metacognição
durante a realização de uma atividade que envolveu simulações virtuais e atividades experimentais. Entendese por metacognição o conhecimento que o sujeito tem sobre seu conhecimento e a capacidade de regulação
dada aos processos executivos, somada ao controle e à orquestração desses mecanismos (Rosa, 2014). O tema
escolhido foi queda livre e a atividade foi desenvolvida em grupos de 3 ou 4 integrantes. Os estudantes foram
desafiados a solucionar uma situação problema e a responder uma sequência de perguntas na qual envolvia a
temática escolhida. Para se chegar a solução poderiam simular, de maneira semelhante, a situação descrita no
problema dado, fazendo uso de materiais disponíveis para a experimentação física ou acessar links disponíveis
nos quais eram apresentadas simulações semelhantes ao desafio proposto. Para a atividade experimental
foram disponibilizados uma esfera de 24 g, uma trena, um cronômetro e uma balança de precisão. Sobre os
simuladores virtuais foram 6 links disponíveis, os quais era possível simular quedas de objetos em diferentes
alturas e massas, observando o tempo de queda e a velocidade ao atingir o chão, além de observar o movimento
desprezando a resistência do ar. Foi demonstrado pela professora um tubo com objetos no qual era possível
aplicar vácuo e observar estes caindo com e sem a presença do ar. Além de um vídeo que foi assistido sobre a
maior câmara de vácuo do mundo. Os estudantes receberam a situação problema descrita em um roteiro-guia
no qual possuía perguntas tanto com caráter investigativo como metacognitivo. Ao final da atividade de maneira
individual cada estudante respondeu a um questionário metacognitivo sobre a atividade desenvolvida o que
possibilitou os dados desta pesquisa. Destaca-se que todos os grupos conseguiram responder as questões e
solucionar o problema, bem como todos acessaram aos links sugeridos. Em relação a parte experimental com
a esfera, esta apenas foi observada em 4 dos 14 grupos. Os grupos destacaram como fator positivo o uso de
simulações, sendo que este, para a maioria, foi fundamental para o entendimento dos conceitos envolvidos na
situação problema. Para alguns a demonstração com o tubo de vácuo foi o que fez mais sentido. Para outros o
trabalho em grupo é que foi relevante, pois ao trocar ideias e expô-las aos colegas tiveram que refletir e repensar
sobre suas concepções em relação ao tema queda livre. Ao relatarem sobre as estratégias que utilizaram para
solucionar o problema e resolver as questões foi possível perceber indícios de metacognição pela forma como
resolveram a atividade e as mudanças de estratégias que tiveram que traçar no decorrer da resolução da mesma.
Palavras-chave: Metacognição. Atividades experimentais. Simulações virtuais.
Referências: ROSA, Cleci. Teresinha. Werner da. (2014). Metacognição no ensino de Física: da concepção à
aplicação. Passo Fundo: UPF. Editora. Recuperado de http://editora.upf.br/images/ebook/metacognicao_
ensino_fisica.pdf.
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Migração haitiana em Lajeado: análise dos espaços de
ocupação dos migrantes no mercado de trabalho formal
e as repercussões no capital econômico do município

Resumo: A migração de haitianos para o Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, iniciou em 2012, dois anos
após o Brasil se tornar espaço de mobilidade transnacional para milhares de haitianos, e desde então o
contingente migratório na região é expressivo. Lajeado é um dos municípios que integram o Vale e abriga a
6ª maior população migrante haitiana registrada e estimada no Rio Grande do Sul, segundo dados públicos
federais. O migrante tem sua condição de existência no país de destino justificada no trabalho e, como Sayad
(1998) evidencia, o trabalho é o elemento que autoriza o migrante a “ser aceito”, mesmo que provisoriamente,
na sociedade em que se estabeleceu. A teoria de Sayad destaca a lógica do interesse econômico dos Estados
diante da migração, contudo, sob a ótica dos direitos humanos, é preciso respeitar os migrantes como sujeitos
de direitos, independente de possuírem emprego ou não. No Brasil, o trabalho é um direito social garantido
no artigo 6º da Constituição Federal -, os trabalhadores migrantes devem possuir a mesma proteção que a lei
garante aos trabalhadores brasileiros e os mesmos direitos, além de estarem sujeitos as mesmas obrigações
que os trabalhadores brasileiros possuem. A busca de emprego e de um salário para sobreviver são, na maioria
das vezes, fatores propulsores da migração. Não se deve, no entanto, “reduzir ou vincular as migrações única
e exclusivamente ao mercado de trabalho”, as motivações da mobilidade humana são diversas, múltiplas e
variadas (CAVALCANTI; OLIVEIRA; TONHATI, 2014, p. 21). Contudo, o migrante que se desloca para trabalhar e
“buscar uma vida melhor em outro lugar” não consegue escapar das pressões e exigências do capital (HARVEY,
2013, p. 491). A mobilidade geográfica supostamente livre do trabalhador, como aponta Harvey (2013, p.
490), retrata mais do que a objetificação do trabalhador para o capital, “representa a esperança e a luta por
uma vida melhor, mesmo que essa luta favoreça o capital quando os trabalhadores reagem aos incentivos
materiais que ele oferece (salários mais elevados e melhores condições de trabalho)”. Harvey (1989) aponta
que a mobilidade visando o trabalho corresponde à uma ilusória liberdade visto que “todas as pessoas do
mundo capitalista avançado estão profundamente implicadas” (p. 307), no processo do capital. Isso quer dizer
que o desejo pelo capital está intrínseco nos fatores que motivam a migração. Lajeado dispõe de um nicho
de atividades que demanda mão de obra migrante, principalmente mão de obra barata e braçal. O objetivo
da pesquisa é analisar de que forma os migrantes haitianos contribuem no crescimento do capital econômico
de Lajeado, identificando os espaços em que os haitianos estão inseridos no mercado de trabalho formal
lajeadense, a quantidade de vínculos empregatícios em cada setor econômico identificado e os rendimentos
que esse trabalho representa ao desenvolvimento do município. Os dados levantados se apoiam na pesquisa
etnográfica realizada com os migrantes haitianos desde 2017, além de pesquisa documental, com base em
dados fornecidos pela Polícia Federal, fundamentados com pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Migração. Haitianos. Mercado de trabalho. Lajeado.
Referências: BRASIL. Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: Texto
Constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas
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O movimento corporal na educação infantil: conhecendo
a prática pedagógica de uma professora.

Resumo: Este trabalho decorre da proposta do projeto de dissertação vinculado ao PPGEnsino da Universidade
do Vale do Taquari que tem como objetivo investigar as práticas pedagógicas relacionadas ao Movimento,
desenvolvidas por uma professora junto às crianças pequenas numa escola de uma cidade de Santa Catarina.
Sacristán (1999) explica que práticas pedagógicas são as ações desenvolvidas pelo professor. Em relação
ao Movimento, Garanhani (2002) elucida que a matriz básica para aprendizagem na infância é o corpo em
movimento, pois a criança transforma em símbolo aquilo que pode experimentar com seu corpo, portanto,
o seu pensamento se edifica, inicialmente sob a forma de ação. É desde o nascimento que a criança vivencia
experiências corporais e, gradativamente, toma posse de movimentos para se relacionar com o mundo, logo,
o movimento é um recurso que a criança se utiliza para conhecer-se a si mesma e o meio em que vive, significa
muito mais do que mexer partes do corpo ou deslocar-se no espaço, o movimento é linguagem (GARANHANI e
BERWANGER, 2016). Richter (2006, p. 36) fala que “A dimensão subjetiva do movimento deve ser acolhida no
cotidiano da Educação Infantil, permitindo e propiciando que a criança explore os movimentos como forma
de se comunicar, expressar ideias, emoções, sentimentos”. Assim, práticas pedagógicas que consideram o
ensino do movimento corporal desenvolvem as possibilidades expressivas das crianças e a ampliação de seu
próprio mundo. Este estudo segue a abordagem qualitativa e busca fazer uma aproximação com a Pesquisaação (THIOLLENT 2004). Para o autor a Pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que resulta da experiência
vivida associada com uma ação ou a resolução de um problema coletivo onde tanto o (a) pesquisador (a)
como os demais participantes estão envolvidos e cooperando com o estudo. O lócus da investigação será uma
escola de uma cidade do estado de Santa Catarina, os participantes da pesquisa serão uma professora atuante
na Educação Infantil e as crianças desta turma na qual será desenvolvida a pesquisa, os mesmos selarão o
seu consentimento para participarem da pesquisa por meio da assinatura no Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE). Para a coleta das informações no campo, utilizarei como instrumentos, a entrevista
semiestruturada, a observação, o diário de itinerância, fotografias e vídeo, que me permitirão rever os fatos
após o campo. Os dados serão analisados através de uma aproximação com a Técnica da Análise de Conteúdo
proposta por Bardin (2012). Pretendo com este estudo conhecer a prática pedagógica da professora referente
ao Movimento, reconstruir significados e aperfeiçoar a minha prática de ensino.
Palavras-chave: Movimento. Prática pedagógica. Educação Infantil.
Referências: BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. 70. ed. São Paulo: Edições, 2012.
GARANHANI, C. Marynelma. A Educação Física na escolarização da pequena infância. Pensar a Prática.
Revista da Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física da UFG, Goiânia, vol. 5, p. 106-122, jul./jun,
2002.
GARANHANI, C. Marynelma e BERWANGER, Fabíola. Os saberes do movimento do corpo na educação
infantil: o contexto da formação de professores nas licenciaturas em pedagogia de Curitiba-Paraná.
Corpoconsciência, Cuiabá-MT, vol. 20, n. 01, p. 46-56, jan./abr. 2016.
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Inoculação de plantas de arroz com bactérias
rizosféricas promove tolerância ao frio e antecipa o
desenvolvimento da panícula

Resumo: O arroz é um cereal de grande importância, sendo a base alimentar para mais da metade da
população global. No entanto, o cultivo de arroz é limitado por vários estresses ambientais, que tendem a se
agravar com as previsões de mudanças climáticas. Nos próximos anos, um aumento substancial da demanda
por alimentos também é esperado. Portanto, a busca por novas técnicas agrícolas ambientalmente amigáveis,
capazes de suprir a demanda sem avançar as fronteiras agrícolas, tem sido constantemente incentivada. Alguns
microrganismos são capazes de modular as defesas naturais das plantas, aumentando a resistência contra os
predadores. Recentemente foi demonstrado que os microrganismos também podem conferir tolerância às
plantas aos estresses ambientais. Entretanto, pesquisas sobre a indução de tolerância a estresses climáticos
promovidos por bactérias rizosféricas são escassas em plantas de arroz. Com isso em mente, a comunidade
bacteriana do solo foi avaliada em duas parcelas experimentais de arroz, antes e após o alagamento. Os
filos Proteobacteria, Acidobacteria e Actinobacteria representaram aproximadamente 75% da comunidade
de OTUs em todas as parcelas. A partir do solo coletado para estas análises, isolamos bactérias rizosféricas
e testamos sua capacidade de aumentar a tolerância das plantas de arroz à baixa temperatura. Plantas que
foram expostas ao frio (4°C/12 h) inoculadas separadamente com três isolados bacterianos apresentaram
maior taxa de sobrevivência que plantas não inoculadas também submetidas ao estresse, atingindo valores
semelhantes à condição controle (sem inoculação). Em condições de casa de vegetação, as plantas inoculadas
apresentaram maior número de panículas maduras por planta (1,04) do que plantas não inoculadas (0,40) aos
150 dias, sugerindo que a inoculação rizosférica pode antecipar o amadurecimento dos grãos. Além de outros
parâmetros agronômicos, análises fisiológicas e moleculares serão realizadas para melhor compreensão dos
mecanismos envolvidos na indução da tolerância ao frio em arroz estimulada por bactérias rizosféricas. Estes
dados contribuirão para o aumento no uso de inoculantes agrícolas em plantas de arroz e para a continuidade
da oferta de alimentos durante períodos de mudança climática.
Palavras-chave: Oryza sativa L.. Estresse climático. Inoculante agrícola. Taxa de sobrevivência. Fenologia.
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Estudo químico e atividade biológica de uma planta
da família lamiaceae frente a ácaros de interesse
agrícola

Resumo: A busca por novos métodos de controle de pragas tem se intensificado nos últimos anos devido à
grande resistência de organismos patogênicos a pesticidas convencionais e a sua não seletividade aos inimigos
naturais. A planta selecionada para o presente estudo pertence a família Lamiaceae, a qual é descrita na
literatura por ser uma família que apresenta diversas atividades biológicas, entre elas a atividade acaricida.
Dos métodos alternativos para controle de pragas encontram-se os produtos botânicos tais como os óleos
essenciais. Estes são produtos resultante do metabolismo de plantas cuja utilização é bastante promissora na
agricultura devido à grande biodiversidade vegetal encontrada no Brasil além de possuir outros benefícios tais
como rápida degradação e baixa toxicidade. Dos diversos ácaros de interesse agrícola, optou-se pelas espécies
Tetranychus urticae e Phytoseiulus macropilis para o respectivo estudo. O ácaro Tetranychus urticae é um ácaro
cosmopolita e causador de danos em diversas culturas de interesse econômico tais como morango, feijão,
pêssego, soja entre outros. Atualmente seu controle é realizado principalmente por pesticidas convencionais,
no entanto, frente a muitos deles, este ácaro apresenta-se resistente. O ácaro P. macropilis é uma das espécies
predadoras especialistas no controle do ácaro T. urticae, porém quando submetido a técnicas como a de
manejo integrado este apresenta-se bastante sensível aos pesticidas utilizados o que dificulta no seu uso
associado, demonstrando assim a importância da pesquisa na busca por novos produtos que possam interagir
com este predador. Para a realização deste experimento, primeiramente foram identificados os componentes
presentes na espécie vegetal através da análise de cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas
e posteriormente comparadas a literatura. A atividade acaricida foi realizada através da técnica de fumigação,
o qual consiste na impregnação de papéis filtro em frascos de polietileno de 1 L totalmente vedados. Os
ensaios foram realizados nos períodos de 0,5 h, 1 h, 1,5 h e 2 h respectivamente, em estufa, com temperatura
de 25 ºC nas concentrações, previamente definidas, de 2, 4, 6, 8 µL/L. Os resultados obtidos foram sujeitos a
análise estatística ANOVA, Regressão linear e Teste Student para amostras independentes.
Palavras-chave: Família Lamiaceae. Tetranychus urticae. Phytoseiulus macropilis.
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O uso de recursos tecnológicos nas aulas de geometria

Resumo: Este trabalho é uma proposta para o ensino de Geometria Plana e Espacial no Ensino Fundamental,
com a utilização de recursos tecnológicos, onde a aplicação ocorreu no período de novembro a dezembro do
ano de 2018. Vinculada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Ensino de Ciências Exatas
da Universidade do Vale do Taquari - Univates, inserida na linha de pesquisa “Tecnologias, Metodologias
e Recursos Didáticos para o Ensino de Ciências e Matemática”, fundamenta-se nos recursos tecnológicos
utilizados na sala de aula. A pesquisa tem caráter qualitativo, com aproximação com estudo de caso.
Durante o período da prática pedagógica, para coleta de dados, utilizou-se um questionário para analisar
os conhecimentos prévios dos alunos, diário de campo, gravações e um questionário final para avaliação
da proposta, sob o olhar dos alunos. O objetivo é contribuir para o conhecimento de alunos, de uma turma
de 9º ano do Ensino Fundamental, de uma escola da rede estadual no munícipio de Santa Cruz do Sul - RS,
sobre conceitos de Geometria, utilizando-se do software Sketchup como um recurso tecnológico nas aulas de
matemática. As tecnologias crescem de maneira rápida, onde o professor precisa acompanhar suas mudanças
constantemente e, essas aparecerem na Matemática podendo nos beneficiar na construção de conceitos e,
auxiliar os alunos no processo da construção do conhecimento. Segundo Bairral (2012, p. 36), “embora a
geometria seja uma área de escassas implementações no dia-a-dia da matemática escolar ela é pioneira na
disponibilização de recursos informáticos e de novidades na rede. Há uma variedade de softwares e materiais
disponíveis para o ensino da geometria”. O software Sketchup, foi um dos recursos utilizado na intervenção e
em relação a ele, é destacado que além de possuir uma interface de fácil manipulação e construção de sólidos
em 3D, “ele pode ser utilizado como uma representação gráfica digital muito interessante e curiosa para os
alunos, capacitando-os no desenvolvimento de raciocínio lógico e explorando os conhecimentos matemáticos
na sua manipulação” (MONZAN, 2010, p. 3). A prática pedagógica ocorreu de forma participativa, onde os
alunos, em grupos, com o auxilio do software, tiveram que pensar em estratégias para revitalizar a quadra
de esportes que existe na escola e cobri-la, se possível, dentro dos padrões do Ministério da Educação,
considerando as normas de medidas do Sistema Internacional de Unidades. No decorrer das atividades,
além do auxilio da professora, tiveram palestras com profissionais da área da construção civil. De acordo
com os resultados preliminares, percebeu-se que os alunos se mantinham engajados para apresentar uma
melhor proposta de revitalização da quadra de esportes, bem como percebeu-se que a atividade auxiliou
os alunos, em sua maioria, nos estudos de geometria plana e espacial. Mostraram que, por ser uma forma
diferente de abordagem do conteúdo, foi divertido e aprenderam muito mais durante as aulas. Mas, também,
alguns alunos apresentaram dificuldade durante o processo. Com esta atividade, buscou-se contribuir para
estudos relacionados ao uso de recursos tecnológicos no conteúdo de geometria nas aulas de Matemática e,
principalmente os alunos envolvidos auxiliando-os na construção de seus conhecimentos referentes a este
conteúdo com o auxilio do software.
Palavras-chave: Geometria Plana. Geometria Espacial. Recursos Tecnológicos. Software Sketchup.
Referências: BAIRRAL, Marcelo Almeida. Tecnologias da informação e comunicação na formação e educação
matemática. 2. ed. Rio de Janeiro: UFRRJ, 2012.
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Reflexões socioambientais e trajetórias históricas
sobre os kaingang nas cidades

Resumo: Os Kaingang constituem na atualidade uma população de pouco mais de 38 000 pessoas, que se
encontram distribuídas nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Deste total, cerca
de 5 656 Kaingang vivem fora das Terras Indígenas regularizadas pela União (BRASIL, 2012). O “fenômeno”
da presença indígena em contextos urbanos não é algo novo, pois trata-se de uma continuidade histórica,
ancorada na sobreposição de tradicionais territórios indígenas. Sendo assim, desde o contexto de formação
das primeiras cidades com a presença de europeus na América, datas do século XVI, os indígenas passam a
relacionar-se com esses espaços citadinos. Delimitando como recorte espacial a Terra Indígena Jamã Tÿ Tãnh,
localizada junto à Bacia Hidrográfica do Taquari-Antas e a Terra Indígena Topë Pën, situada em territórios da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, objetiva-se produzir uma reflexão acerca das relações que estes coletivos
estabelecem com o ambiente, em diferentes lugares que configuram e dão sentido à sua territorialização, com
vistas a analisar, a partir desta e de outras premissas, sobre as trajetórias históricas dos Kaingang nas cidades.
Em termos de temporalidade, recorre-se sobretudo à segunda metade do século XX, período em que se registra
uma intensificação da mobilidade dos grupos pesquisados, em direção à espaços em contextos urbanos, nas
cidades de Estrela e Porto Alegre. A metodologia consiste em um estudo qualitativo e descritivo. Dentre
os procedimentos metodológicos utilizados, destaca-se a revisão bibliográfica, bem como o levantamento
e análise de fontes documentais que se encontram junto ao Ministério Público Federal de Lajeado e Porto
Alegre. Realizou-se também pesquisa de campo nas Terras Indígenas, e observações participantes com a
elaboração de diários de campo, registros fotográficos e entrevistas com base na metodologia da História
Oral. Dentre os resultados parciais obtidos, os quais foram analisados com base em teóricos da cultura
como Kusch (1976) e Sahlins (1997), de território e territorialidade, como Echeverri (2004), Gallois (2004),
Little (2002) e Rosa (2005), observa-se particularidades entre os coletivos pesquisados, no que diz respeito
à trajetória histórica e à relação que estabelecem com o ambiente, nos diferentes lugares em que articulam
e configuram sua territorialidade. Por vezes, se articulam em rede, no sentido de fortalecer suas lutas em
prol do direito a terra, à saúde e à liberdade de vivenciar práticas culturais próprias de um modo de viver,
produzir e partilhar, e educar. Pontua-se ainda que as fronteiras urbanas tensionam questões internas, que
por vezes são negligenciadas por órgãos públicos que deveriam, pelo menos em tese, garantir o respeito à
diversidade sociocultural indígena. Verifica-se ainda formas de resistência frente às influências externas de
homogeneização, seja através da produção de suas artes e artesanatos, do uso de sua medicina ancestral ou
da organização sociopolítica, expressas por esses coletivos em contextos urbanos nas cidades de Estrela e
Porto Alegre.
Palavras-chave: Kaingang; Ambiente sociocultural; Trajetória histórica
Referências: BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. IBGE. Diretoria de Pesquisas. Os
indígenas no Censo Demográfico de 2010. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <https://indigenas.ibge.gov.
br/images/indigenas/estudos/indigena_censo2010.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2018.

280

SUMÁRIO

Anais do III Congresso
Internacional de
Ciência, Tecnologia e
Conhecimento

ISBN 978-85-8167-285-4

ECHEVERRI, Juan Álvaro. Territorio como cuerpo y território como naturaleza: diálogo intercultural? In:
SURRALLÉS, Alexandre; HIERRO, Pedro García (Ed.). Tierra adentro: territorio indígena y percepción del
entorno. Lima: Tarea Gráfica Educativa, 2004, p.259-276.
GALLOIS, Dominique Tilkin. Terras ocupadas? Territórios? Territorialidades? In: RICARDO, Fany (Org.). Terras
Indígenas e Unidades de Conservação da Natureza. O desafio das sobreposições territoriais. São Paulo:
Instituto Socioambiental, 2004, p.37-41.
KUSCH, Rodolfo. Geocultura del hombre americano. Colección Edtudios Latinoamericanos. Buenos Aires:
Argentina, 1976.
LITTLE, Paul Elliot. Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma antropologia territorialidade.
In: Série Antropologia. Brasília, 2002. Disponível em: <http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/
PaulLittle__1.pdf>. Acesso em: 13 set. 2016.
ROSA, Rogério Réus Gonçalves da. O território xamânico Kaingang vinculado às bacias hidrográficas e à
floresta de araucária. Cadernos de LEPAARQ. Pelotas, v.2, n.4, p.99-116, 2005. Disponível em: < https://
periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/lepaarq/article/view/888>. Acesso em: 25 jul. 2018.
SAHLINS, Marshall. “O pessimismo sentimental” e a experiência etnográfica: Por que a cultura não é um
“objeto” em via de extinção (Parte I). Revista Mana, v. 3, n. 1, p. 41-73, abr. 1997. Disponível em: <http://
www.scielo.br/pdf/mana/v3n1/2455.pdf>. Acesso em: 13 maio 2015.
______. “O pessimismo sentimental” e a experiência etnográfica: Por que a cultura não é um “objeto” em
via de extinção (Parte II). Revista Mana, v. 2, n. 1, p. 103-150, out. 1997a. Disponível em: <http://www.
scielo.br/pdf/mana/v3n1/2455.pdf>. Acesso em: 13 de maio 2015.

281

SUMÁRIO

Anais do III Congresso
Internacional de
Ciência, Tecnologia e
Conhecimento

ISBN 978-85-8167-285-4

Nome dos autores: Maria Danielle Lobato Paes
Demais participantes: Caren Alessandra Kluska. Jane Herber
Orientador: Eniz Conceição de Oliveira
Nome da Instituição: Universidade do Vale do Taquari - Univates
Área de conhecimento: Ciências Humanas

A percepção inicial dos discentes de ciências
biológicas, letras e pedagogia do pibid da faculdade de
Itaituba/PA

Resumo: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), do Edital nº 07/2018 pode ser
considerado como uma Política Pública para Formação Docente, pois tem sua relevância pautada na observação
e reflexão da prática docente. O Programa está vinculado ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) por
intermédio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes). Um dos objetivos do
Programa é antecipar o vínculo dos licenciandos com as escolas de Educação Básica da rede pública. Ao entender
a importância das ações do Programa no sentido de elevar a qualidade da educação, tanto no que se refere a
formação inicial e continuada, quanto nas propostas de metodologias inovadoras em sala de aula. Apresentamos
os resultados da pesquisa que teve como intuito de verificar a percepção inicial de discentes, que ingressaram
na primeira edição do PIBID (2018). O embasamento teórico está ancorado nos estudos e nas perspectivas de
Freire (2013), Nóvoa (2009) e Pimenta e Lima (2004) no que se refere a ação e reflexão pautada na formação
da prática social, ou seja, a atividade docente é ao mesmo tempo ação-reflexão-ação. Por meio de aplicação de
questionário embasadas na Análise Textual Discursiva de Moraes e Galiazzi (2007), com a finalidade de identificar
a motivação, a expectativa, os medos e os anseios dos primeiros bolsistas do Programa. A pesquisa foi aplicada
no mês de agosto de 2018 na Faculdade de Itaituba/PA, no primeiro encontro da Coordenação Institucional do
Programa com os Coordenadores de Área, Supervisoras da Escola Básica e os Bolsistas de Iniciação à Docência.
Participaram da pesquisa vinte e oito discentes, sendo quinze do quarto período e treze do segundo período das
licenciaturas de Ciências Biológicas, Letras e Pedagogia. Os resultados apontaram que em relação a motivação o
condicionante das respostas se volta para a aprendizagem dos acadêmicos e isso demonstra que os estudantes
estão preocupados com a aprendizagem, mas também sentem necessidade de ter experiência profissional.
Em relação à expectativa os discentes apontam a docência como um campo de conhecimentos específicos e
como um processo de formação inicial que está articulada às teorias do conhecimento e no âmbito da prática
profissional. No que tange ao medo, foi sinalizado em diversos aspectos que podem estar relacionados ao fato
de alguns licenciandos serem do 2º período da graduação, e ainda, por não terem desenvolvido nenhum estágio
o que deixa os bolsistas receosos com essa aproximação da realidade educacional. Por outro lado, em relação
aos anseios os alunos demonstram que o envolvimento no Programa resultará em crescimento profissional,
como também terão oportunidades de construírem saberes necessários à prática docente. Além disso, o
envolvimento no Programa proporcionará crescimento profissional, bem como à sua formação docente inicial
e continuada e agregará conhecimento teórico, prático e metodológico que permite conhecer e se aproximar
da realidade. Depreende-se que, mesmo que alguns evidenciem medos, o envolvimento no Programa resultará
em aprendizado, e dessa forma verifica-se a necessidade de ter experiência profissional. E ainda que alguns
apresentam não ter medo, remetem a uma preocupação na elaboração e desenvolvimento dos projetos que
serão desenvolvidos no decorrer do Programa, como também terão oportunidades de construírem saberes
necessários à prática docente.
Palavras-chave: Pibid. Percepção inicial. Prática docente.
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O uso de sequências e padrões para o desenvolvimento do
pensamento pré-algébrico nos anos iniciais do Ensino
Fundamental

Resumo: O presente trabalho originou-se das discussões realizadas sobre investigação matemática na
disciplina de Pesquisa em Ensino e Estágio Supervisionado, do Curso de Pós-Graduação em Ensino de Ciências
Exatas da Universidade do Vale do Taquari e das inquietações oriundas do estudo da Base Nacional Comum
Curricular. Teve como público alvo uma turma aglutinada, que envolvia alunos do 2º e 3 anos do Ensino
Fundamental de uma rede pública do Vale do Taquari, com faixa etária entre 7 e 10 anos. A estes alunos
foi proposto, no segundo semestre de 2018, uma sequência de atividades relacionadas ao pensamento
pré-algébrico, alinhadas ao que propõe a Base Nacional Comum Curricular. Estas atividades tiveram como
premissas teóricas, aproximações com as ideias de Van de Walle (2009) e Mestre (2014) sobre pensamento
algébrico; as concepções de Boaler (2018) sobre currículo e atividades e, os pressupostos de Ponte, Brocardo e
Oliveira (2003) sobre investigação matemática. Ademais, segundo esses autores, na investigação matemática,
o aluno é instigado a refletir sobre a atividade, criando e discutindo conjecturas, na busca de validação ou
aprimoração das mesmas. Junto a isso, a investigação matemática traz consigo a importância do diálogo
para o aprimoramento das conjecturas propostas pelo aluno e o papel do professor como mediador deste
diálogo. Diante disso, a exploração destas atividades teve o intuito de identificar as hipóteses utilizadas
pelos estudantes para analisar sequências e seus padrões; investigar a relação das conjecturas elaboradas
pelos alunos com o desenvolvimento do pensamento algébrico; analisar quais as implicações da realização
de um mesmo conjunto de atividades envolvendo sequências/padrões para a promoção do pensamento
algébrico em turmas de diferentes níveis de escolarização. Para que esta proposta fosse efetivada, a turma foi
organizada em duplas ou pequenos grupos de três a quatro alunos, sendo que os resultados das atividades
foram discutidos com os alunos e registrados através de fotografias, escritos e anotações em Diário de
Campo da aplicadora. Da realização desta prática e da análise destes registros, foi possível observar que
a sequência de atividades pautadas na proposta de investigação matemática potencializou o aprendizado
dos alunos, mesmo que em curto espaço de tempo, pois permitiram uma ampla variedade de respostas e,
consequentemente, o envolvimento dos alunos, em níveis diferentes de discussão. Ademais, constatou-se a
importância de o docente estar aberto para diferentes respostas que podem surgir, bem como a necessidade
de reformulação das questões, visto que a investigação matemática pressupõe um leque de respostas e
concepções dos alunos, que podem ser diferentes daquelas esperadas pelo docente. Entretanto, o docente
precisa discutir com os alunos a validade matemática das mesmas. Observou-se também que quando os
alunos elaboraram diferentes hipóteses para determinar o elemento ausente da sequência e/ou fizeram uso
de relação recursiva, as atividades propostas permitiram o desenvolvimento do pensamento pré-algébrico,
como propunha a Base Nacional Comum Curricular.
Palavras-chave: Pensamento pré-algébrico. Investigação Matemática. Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
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Integrando conteúdos e projetos: desenvolvendo a
pesquisa a partir do cotidiano da sala de aula

Resumo: A pesquisa é uma prática pedagógica fundamental na sala de aula, por meio dela é possível
desenvolver competências e habilidades importantes para a aprendizagem dos alunos. Em 2018 as disciplinas
de Ensino Religioso e Artes realizaram dois projetos interdisciplinares com os alunos de 8º ano do Ensino
Fundamental, da Escola Estadual de Ensino Médio Cônego Albino Juchem, em Venâncio Aires/RS. Os projetos
desenvolvidos tinham o objetivo de ampliar a prática da pesquisa a partir do cotidiano da sala de aula,
integrando os conteúdos às ações dos alunos. O projeto intitulado “Consumismo sustentável: o que posso fazer
para transformar minhas ações?”, buscou dar destaque à influência das propagandas nos padrões de consumo
dos adolescentes. O objetivo do projeto foi sublinhar a importância da escola na sensibilização ao problema
do consumismo desenfreado, da relação estabelecida entre consumo e felicidade e a influência que a mídia
exerce sobre os padrões de consumo, assim como desenvolver uma consciência crítica frente a essa realidade
e atitudes que visem o cuidado com a sua vida e a vida do nosso planeta. O projeto “Quem sou eu: construindo
a identidade na adolescência” teve em vista refletir sobre o processo de adolescer, enfatizando a construção
da identidade a partir da imagem que o adolescente tem de si e suas percepções acerca da estrutura corporal,
da aparência, dos valores e de como os outros o veem. A metodologia dos projetos foi pautada em pesquisas
bibliográficas, confecção de material expositivo, debates, trocas de opiniões através de rodas de conversas,
aplicação de diferentes técnicas artísticas e fotografias, organização de instalações artísticas, releitura de
obras de arte, produções de imagens e textos, aplicação de questionários, elaboração de gráficos e análise/
interpretação dos dados coletados. As atividades realizadas em ambos os projetos mostraram que é possível
associar o currículo escolar a diferentes métodos de ensino. Mais do que isso, comprovaram que a prática
da pesquisa pode ser utilizada em sala de aula como uma estratégia de ensino-aprendizagem, envolvendo
os alunos e os estimulando a resolver questões e problemas de uma forma desafiadora. A aprendizagem
fundamentada na pesquisa é um meio para os alunos demonstrarem seus conhecimentos e comunicar o que
aprenderam aos demais, tornando mais significativo o seu processo pedagógico.
Palavras-chave: Pesquisa. Ensino. Aprendizagem. Metodologia. Projetos.
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Construção e clonagem do gene que codifica a
β-galactosidase contendo o domínio de ligação em
celulose

Resumo: A β-galactosidase é a enzima responsável por catalisar a hidrólise da lactose presente em produtos
de origem láctea. Com isso, têm proporcionado a obtenção de produtos com teores reduzidos ou isentos
de lactose. Entretanto, a aplicação destes biocatalisadores em grande escala é limitada devido ao elevado
custo em processos industriais associados com a utilização de enzimas e à dificuldade na sua recuperação ao
final das catálises. Sendo assim, diversas ferramentas biotecnológicas podem ser empregadas para superar
essas dificuldades. Entre elas estão, o aumento da atividade enzimática, a produção da enzima recombinante,
a obtenção de células microbianas com elevada produtividade enzimática e a imobilização desta proteína.
Além disso, uma das técnicas de clonagem cada vez mais empregadas na engenharia genética é a inclusão
de marcadores de afinidade, os quais possibilitam a purificação de proteínas em uma única etapa. O domínio
de ligação em celulose (Cellulose Binding Domain - CBD) é um destes biomarcadores, e possibilita diversas
vantagens associadas a utilização da celulose como suporte de imobilização de enzimas, que é um polímero
biodegradável e de baixo custo. Dentro destas perspectivas, o objetivo desse trabalho foi clonar o gene da
β-galactosidase de Kluyveromyces sp. em Escherichia coli, utilizando um plasmídeo com o domínio CBD. A
amplificação do gene da β-galactosidase foi realizada pela Reação em Cadeia da Polimerase (Polymerase
Chain Reaction - PCR) utilizando os primers delineados com o sítio de restrição da endonuclease SalI e XhoI.
O gene foi inicialmente clonado no vetor pCR®-Blunt e eletroporado para E. coli (DH10B). Após o crescimento
das células recombinantes, foi realizada a extração do DNA plasmidial, purificação e digestão com as enzimas
de restrição. O gene foi então subclonado no vetor de expressão pET-35b (+), o qual contém o CBD, e cepas de
E. coli (DH10B) foram transformadas com o vetor. O DNA plasmidial das células recombinantes foi analisado
por reação de digestão utilizando a enzima EcoRI. Toda a extensão do clone de interesse foi submetida ao
sequenciamento automático utilizando primers específicos para o gene da β-galactosidase. As sequências
foram analisadas utilizando o programa BLAST® (Basic Local Alignment Search Tool). Os clones recombinantes
apresentaram quatro fragmentos de tamanhos aproximados de 1750, 900, 330 e 100 pb, os quais estão
de acordo com os tamanhos esperados. O DNA recombinante mostrou duas regiões de alinhamento. Na
primeira, apresentou query cover de 49% e mais de 99% de identidade com o gene da proteína de ligação de
celulose de Clostridium cellulovorans. A segunda região demonstrou um query cover e identidade de 24 e
95%, respectivamente, com o genes de β-galactosidases de duas cepas de Kluyveromyces. A partir disso, foi
possível confirmar que o gene da β-galactosidase, contendo o domínio CBD, foi clonado na E. coli, uma vez
que a primeira região está relacionada com o domínio de ligação em celulose, presente no vetor pET-35b (+),
e a segunda com o gene da enzima de interesse.
Palavras-chave: pET-35b (+). Kluyveromyces. Escherichia coli. Clostridium cellulovorans.
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Podcast como recurso de aprendizagem

Resumo: Movido pelo anseio de experimentar novas possibilidades educativas com seus alunos, o autor
deste trabalho desenvolveu uma pesquisa na qual buscou desvelar os impactos da criação de um podcast
no aprendizado dos estudantes da disciplina Tópicos Especiais em Computação, inserida nos cursos da área
da Tecnologia da Informação da Universidade do Vale do Taquari - Univates. Trata-se de um fragmento da
dissertação desenvolvida e defendida no Programa de Pós-graduação Stricto Sensu Mestrado em Ensino
(PPGEnsino) sob título “O uso do podcast como recurso de aprendizagem no ensino superior”. O estudo
classifica-se como sendo uma pesquisa qualitativa, com aproximação metodológica a um estudo de caso, que
foi desenvolvida à luz da teoria de aprendizagem significativa de Ausubel (2003), com forte aproximação ao
que propõe Demo (2004, 2011a, 2011b, 2016a, 2016b, 2016c, 2018) com o Educar pela Pesquisa. O docente
efetuou o planejamento de uma prática pedagógica contendo 7 encontros presenciais que, posteriormente,
foi executado em 9 encontros, nos quais os estudantes foram instigados a realizar de forma autônoma uma
pesquisa bibliográfica (GIL, 2010) sobre tópicos avançados e tendências tecnológicas na área da computação.
Para isso, o pesquisador separou os alunos em grupos de até 5 integrantes. O resultado da pesquisa
bibliográfica realizada pelos discentes foi transformado em uma pauta que guiou a gravação de podcasts de
autoria discente. Como forma de investigar o aprendizado de 1 (um) dos grupos envolvidos com a prática,
o pesquisador utilizou como instrumentos de coleta de dados: um questionário com perguntas abertas e
fechadas para traçar o perfil dos estudantes; observação participante, na qual utilizou gravadores para registrar
as conversas e interações dos estudantes ao longo das aulas; duas entrevistas, a primeira como sendo um
pré-teste e a segunda para investigar a percepção dos estudantes quanto a prática pedagógica desenvolvida
e; análise documental, onde o pesquisador buscou indícios de aprendizagem nos artefatos produzidos pelos
discentes (pré-teste, podcast gravado e avaliação individual). Cabe destacar que o pós-teste foi composto
por uma avaliação individual escrita por meio de fragmentos textuais e pela segunda entrevista realizada. A
análise dos dados foi realizada com o auxílio do software NVIVO e resultou em duas categorias criadas à priori,
são elas: 1- “Estudante Autor e Autônomo”; 2- “Podcast enquanto estratégia de aprendizagem”. A primeira
categoria tem, ainda, duas subcategorias, “O papel do professor autor no desenvolvimento do estudante
autor e autônomo” e “A passividade petrificante”. Como principais resultados da pesquisa tem-se: o bom
engajamento dos estudantes em realizar a prática pedagógica; estudantes empoderados da autonomia de
estudos instigada pelo docente; estudantes demonstrando indícios de que estão aprendendo a aprender;
estudantes compreendendo a importância de aprender de forma autônoma; estudantes demonstrando
indícios de aprendizagem significativa relacionados ao tema sobre o qual pesquisaram; a importância do
papel docente enquanto mediador da aprendizagem dos estudantes.
Palavras-chave: Podcast. Recurso de aprendizagem. Estudante autor e autônomo. Aprendizagem Significativa.
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Arquivamento das práticas de gênero do currículo da
Univates

Resumo: Este texto apresenta o projeto de pesquisa intitulado Práticas de Gênero no Currículo da Univates,
que vem sendo desenvolvido no Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ensino - PPGEnsino - da
Universidade do Vale do Taquari - Univates. O referido projeto também se encontra articulado ao Grupo de
Pesquisa Currículo, Espaço e Movimento (CEM/CNPq/Univates), mais especificamente ao Grupo de Trabalho 2
- Aprendizagem, pensamento e criação. A seguinte indagação delineia a pesquisa: De que modo as práticas de
gênero são problematizadas pela/na Univates? Essa pergunta direciona o objetivo geral que é compreender
de que modo a Univates vem problematizando as práticas de gênero. Como objetivo específico pretende-se
rastrear e analisar as práticas de gênero presentes nos documentos oficiais da Univates. Para tal propósito, o
estudo toma como aporte teórico a perspectiva pós-estruturalista, da Filosofia da Diferença. Na metodologia
de pesquisa, busca-se uma aproximação com os estudos genealógicos de Michel Foucault (2013), levando
em conta que a genealogia é uma perspectiva “meticulosa e pacientemente documentária” (p.55). A noção
de arquivo, do referido filósofo, também é usada como procedimento metodológico, o qual ele define como
“[...] a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados como acontecimentos
singulares” (FOUCAULT, 2009, p.147). Considerando que o arquivo é e faz, podemos considerar que há dois
momentos do procedimento arquivístico: o arquivamento e a arquivização (AQUINO; VAL, 2017). Assim, vale
destacar que o projeto se encontra na fase de arquivamento, a qual é mobilizada pela problematização que
o pesquisador toma como princípio organizador - nesse caso, as práticas de gênero - em meio ao qual busca
selecionar e reordenar transversalmente as suas fontes. A segunda etapa, a de arquivização caracteriza-se
como uma díade imaginação-montagem. Nessa fase, ainda não iniciada, buscar-se-á dar dizibilidade para as
ressonâncias das práticas de gênero, discursivas e não discursivas, que acontecem na instituição. A noção de
gênero, que faz reorganizar de forma transversal esse arquivo, é pensada com os estudos da filósofa Judith
Butler (2017). A filósofa aponta que o gênero é performativo, ou seja, ele acontece em atos, nas práticas,
tanto discursivas (que perpassam a linguagem) quanto não-discursivas (que perpassam o corpo). Desse modo,
consideramos como práticas de gênero todos aqueles acontecimentos generificados (ou genderizados), tais
como diferenciar funções institucionais por desinências de gênero (ex: professor/a), ou ainda as maneiras de
habitar espaços (ex: banheiro sem gênero). O trabalho ainda está em fase de desenvolvimento, mas esperase que os resultados possam apontar para a compreensão e visibilização das práticas de gênero que vêm
sendo realizadas na Univates, assim como para suas problematizações.
Palavras-chave: Práticas de Gênero. Currículo. Ensino. Arquivo. Univates.
Referências: AQUINO, Julio Groppa; VAL, Gisela Maria do. Uma ideia de arquivo: contributos para a
pesquisa educacional. Pedagogía y saberes. n49. 2018. pp 41-53
BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Forense
universitária, 2017.
FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.
FOUCAULT, Michel. Nietzsche, a genealogia e a história. In: FOUCAULT, Michel. A microfísica do poder. 27 ed.
São Paulo: Graal, 2013.
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Práticas pedagógicas integradoras: possibilidades
para o desenvolvimento do currículo

Resumo: A Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no art. 7º, destaca que umas das formas do ensino médio técnico a
ser desenvolvida é a integrada (BRASIL, 2012). Essa forma de ensino conduz o estudante à habilitação profissional
técnica de nível médio, ao mesmo tempo em que proporciona a conclusão da última etapa da Educação Básica. É
nesse movimento que as práticas pedagógicas integradoras nos currículos dos cursos de ensino técnico integrado
ao ensino médio podem ser alternativas de rompimento e de superação da dualidade, que historicamente tem
se constituído na educação profissional. A presente investigação está sendo desenvolvida no Doutorado no
âmbito da Linha de Pesquisa Formação de Professores, Estudo do Currículo e Avaliação, que integra o Programa
de Pós-graduação em Ensino da Univates. O objetivo geral da pesquisa consiste em investigar as aproximações
e os distanciamentos entre as proposições oficiais do currículo integrado e as diferentes práticas pedagógicas
desenvolvidas nos cursos de ensino técnico integrados ao ensino médio. Este trabalho apresenta como objeto
de estudo as práticas pedagógicas integradoras e tem como lócus de estudo o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA, Campus Santarém. O referencial teórico-metodológico parte da perspectiva
crítico-dialética (GAMBOA, 2013), tendo como suporte conceitual os princípios da pedagogia histórico-critica
(SAVIANI, 2011), além de autores que dialogam nesta concepção no campo da didática (VEIGA, 2017, 2013),
(GASPARIN, 2007). Esta pesquisa de abordagem qualitativa terá como fonte de informações quatro docentes,
dois coordenadores de cursos e três membros da equipe de gestão institucional, além dos documentos e
legislações do Ministério da Educação e IFPA pertinentes a pesquisa. Os instrumentos utilizados para a coleta
de dados serão entrevistas semiestruturadas. Além disso, também pretende-se analisar documentos oficiais.
Assim, propõe-se uma reflexão qualificada, que possa subsidiar aperfeiçoamentos na prática pedagógica e, ao
mesmo tempo, construir uma proposta de formação aos adolescentes e jovens brasileiros que considere não
somente a formação técnica direcionada ao mercado de trabalho, mas a compreensão do processo histórico, a
amplitude no mundo do trabalho e as diferentes dimensões do ser humano.
Palavras-chave: Práticas pedagógicas. Ensino médio integrado. Formação humana.
Referências: BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012. Define Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Disponível em: <http://portal.
mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11663-rceb006-12-pdf&category_
slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 18 out. 2018.
GASPARIN, João Luiz. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica. Campinas: Autores Associados, 2007.
GAMBOA, Silvio Ancisar Sánchez. Projetos de pesquisa, fundamentos lógicos: a dialética entre perguntas e
respostas. Chapecó: Argos, 2013.
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações, Campinas: Autores Associados, 2011.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Metodologia participativa e as técnicas de ensino-aprendizagem.
Curitiba: CRV, 2017.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Novas tramas para as técnicas de ensino e estudo. Campinas, SP:
Papirus, 2013.
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Produção de vídeos nas ciências exatas como objetos
digitais de ensino e de aprendizagem potencialmente
significativos (ODEAPSs)

Resumo: Este estudo é um recorte de uma investigação que iniciou no primeiro semestre de 2016 com
estudantes do Ensino Superior de uma instituição no Vale do Taquari-RS, na sua maioria pertencentes a cursos
de Engenharia e que cursam disciplinas vinculadas às Ciências Exatas. Em síntese, este trabalho aborda a
produção de vídeos como Objetos de Ensino e de Aprendizagem Potencialmente Significativos (ODEAPSs) para
um canal no YouTube, durante seis semestres, procurando incorporar conceitos e características a respeito
de objetos de aprendizagem a partir de autores como Tarouco (2014) e de Braga (2014), dentre outros; e
também da produção de significados a partir de Ausubel (1963) e Moreira e Massoni (2016). Além destes,
integra-se ao quadro de discussão o contexto das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e
da cultura e o espaço que os jovens estão imersos, Cibercultura e Ciberespaço, com autores como Levy (2010)
e Santaella (2004). A proposta tem como objetivo investigar os impactos que a produção desses objetos de
aprendizagem pode causar na aprendizagem de estudantes durante o processo de ensino e aprendizagem.
Trata-se de uma aproximação de estudo de caso com abordagem qualitativa, sendo que para coleta de dados
foram aplicados questionários no Google Drive que geraram dados numéricos e comentários para serem
posteriormente analisados, além da própria observação da sala de aula e do processo desenvolvido. Para
sistematizar melhor o processo, dividiu-se a produção em quatro fases, a saber: fase 1, análise de vídeos
prontos; fase 2, elaboração em grupo de novos/outros vídeos; fase 3, autoavaliação dos vídeos produzidos e
apresentação da produção para a turma; fase 4, melhorias e postagem num canal do YouTube. No momento,
o trabalho encontra-se na fase de análise de dados e é possível sinalizar que houve envolvimento por parte
dos estudantes na proposta. Além disso, observa-se que cada vídeo pode se configurar como um ODEAPSs,
desde que seja observado o processo de produção na sua íntegra. Diante do exposto almeja-se aprimorar
o processo de ensino e aprendizagem para contribuir com a questão da prática docente e a inclusão dos
estudantes de modo ativo nesse processo.
Palavras-chave: Produção de Vídeos. Objetos de Ensino e de Aprendizagem. Ensino e Aprendizagem.
Referências: AUSUBEL, D.P. The psychology of meaningful verbal learning. New York: Grune and Stratton, 1963.
BRAGA, J. C. (org.). Objetos de aprendizagem: introdução e fundamentos.V. 1. Santo André: Editora da
UFABC, 2014.
LÉVY, P. Cibercultura. Trad. Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2010.
SANTAELLA, L. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo o leitor imersivo., São Paulo: Paulus, 2004.
(Coleção Comunicação).
MOREIRA, M. A.; MASSONI, N. M. Noções básicas de epistemologias e teorias de aprendizagem como
subsídios para a organização de sequências de ensino-aprendizagem em ciências/física. São Paulo: Livraria
da Física, 2016.
TAROUCO, L. M. R.; et. al. (Org.) Objetos de Aprendizagem: teoria e prática. Evangraf, Porto Alegre: Evangraf,
2014.
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Uma genealogia do aprender

Resumo: O referido estudo é parte de uma tese que vem sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação
em Ensino da Universidade do Vale do Taquari-Univates de Lajeado/RS e problematiza como determinadas
discursividades sobre o aprender foram sendo instituídas nas práticas pedagógicas dos professores. Para tal
feito, não é intuito mapear de modo exaustivo o que tem sido produzido nas perspectivas teóricas sobre o
aprender e tampouco emitir pareceres delas decorrentes. A questão está em olhar para cada discursividade
e indagar de que forma foram se constituindo histórica e politicamente, realizando uma genealogia
das diferentes obras que tratam do aprender. As obras sobre o aprender são maquinadas por diferentes
teóricos, pesquisadores e agentes de enunciação. Foucault (2013, p. 56) escreve que a genealogia “[...] deve
construir seus “monumentos ciclópicos” não a galope, a custo de “grandes erros benfazejos”, mas a partir de
“pequenas verdades inaparentes” estabelecidas por um método severo”. Portanto, Foucault (2013) chama
a atenção para a herança que é transmitida, ou seja, esta não se acumula, não é uma aquisição. Para isso,
propõe a genealogia como um modo de olhar para a minúcia do saber e para os materiais acumulados ao
longo da história dos acontecimentos. A genealogia possui a função de verificar, no passado, as condições
que favoreceram a emergência de determinados discursos. Os estudos de Veiga-Neto (2004) mostram que
a genealogia encarrega-se de investigar como e o que se pensava, o que se fazia e se dizia, os poderes que
estavam em jogo para que pudessem ser possíveis determinados pensamentos. Para Kastrup, Tedesco e
Passos (2008), são os “estratos históricos” que dão vida ao presente, do contrário, não daria para pensar
a atualidade. Com Corazza (2005) não podemos ignorar a tradição, ou seja, negá-la e destruí-la, pois é dela
que nos ocupamos a todo instante. Os objetivos da investigação constituem-se em: compreender como
alguns grupos de professores articulam as memórias do aprender em suas práticas pedagógicas; analisar
as discursividades sobre memórias do aprender instituídas nas práticas pedagógicas dos professores e
proporcionar aos professores participantes por meio de oficinas discussões teóricas sobre o aprender. A
discussão da temática acontecerá por meio de oficinas, em cinco encontros, envolvendo quatro escolas
voluntárias da pesquisa que ofertam o Curso Normal (Magistério) de abrangência da Terceira Coordenadoria
Regional de Educação de Estrela/RS. Espera-se que esta pesquisa possa estabelecer algumas interrogações
acerca das discursividades dos professores sobre as teorizações do aprender, a partir das relações com as
suas práticas pedagógicas, às quais, acredita-se, possibilitará diferentes discussões.
Palavras-chave: Professores. Escola Básica. Aprender. Genealogia
Referências: CORAZZA, Sandra Mara. Nos tempos da educação: cenas de uma vida de professora. Revista da
ABEM, Porto Alegre, V. 12, mar. 2005, p. 7-10.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 27. ed. São Paulo: Editora Graal, 2013.
KASTRUP, Virgínia; TEDESCO, Sílvia; PASSOS, Eduardo. Políticas da Cognição. Porto Alegre: Sulina, 2008.
295p.
VEIGA-NETO, Alfredo. Algumas raízes da Pedagogia Moderna. In.: ZORZO, Cacilda; SILVA, Lauraci D.; POLENZ,
Tamara (Org.). Pedagogia em conexão. Canoas: Editora da ULBRA, 2004. p. 65-83.
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Raízes podem ser responsáveis pela tolerância ao frio
em plantas de arroz

Resumo: O arroz (Oryza sativa L.) é um dos cereais mais consumidos no mundo, e o Brasil destaca-se
como o maior produtor deste cereal fora do continente asiático, sendo o Rio Grande do sul responsável
pela maior produção de arroz no país. Porém, as baixas temperaturas que ocorrem na região durante os
meses de setembro à novembro, que coincidem com a época de plantio antecipado, prejudicam o seu
desenvolvimento, tendo como consequência perdas na produtividade. Foram identificadas duas linhagens
irmãs, caracterizadas como tolerante (cold tolerance - CT) e sensível ao frio (cold sensitive - CS), as quais
apresentaram características fisiológicas e moleculares contrastantes de resposta à baixa temperatura.
Durante o desenvolvimento da pesquisa observou-se parâmetros morfológicos diferentes entre as duas
linhagens nas raízes quando submetidas ao estresse, indicando que a raiz pode ter um papel importante
na tolerância ao frio. Raízes das duas linhagens de arroz foram colocadas sob condições de frio (10°C) por
24h para identificar genes diferencialmente expressos utilizando a técnica de RNAseq. Sob condição de frio,
235 sequências foram mais expressas no genótipo CT, e 347 no genótipo CS. Foi possível atribuir categorias
metabólicas a 134 e 223 genes mais expressos no genótipo CT e CS, respetivamente. Detectou-se quatro
padrões de respostas diferentes, baseados no nível de expressão e na quantidade de genes diferencialmente
expressos: 1) categorias funcionais com similaridade na expressão em ambos genótipos CT e CS (metabolismo
de carboidratos e produção de energia, metabolismo de lipídios, metabolismo de nucleotídeos, metabolismo
secundário, resposta ao estresse); 2) categorias funcionais mais expressas no genótipo CT do que no CS
(parede celular, crescimento e sinalização); 3) categorias funcionais presentes unicamente em um dos
genótipos (citoesqueleto no CT, e manutenção da estrutura do DNA + fotossínteses no CS); e 4) o padrão
mais comum, contendo categorias funcionais mais representadas no CS do que no genótipo CT (metabolismo
de aminoácidos, sistema antioxidante, defesa, hormônios, modificação/degradação de proteínas, fator de
transcrição, tradução, transporte). Sob condição de baixa temperatura, a maioria das vias metabólicas parece
mais ativa no genótipo CS (exceto as relacionadas com o metabolismo de carboidrato e parede celular),
sugerindo que o genótipo CS é profundamente afetado pelo frio, enquanto o genótipo CT apresenta um
remodelamento ativo da parede celular, provavelmente para reforçá-la. Análises mais detalhadas dos genes
encontrados como diferencialmente expressos estão em andamento em nosso laboratório. Acreditamos
que nossas descobertas podem ser uteis para futuras estratégias biotecnológicas que visem o aumento na
tolerância ao frio em plantas de arroz.
Palavras-chave: RNAseq. Baixa temperatura. Arroz. Parede celular.
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Gestão integrada com base no triple bottom line da
sustentabilidade aplicável em agroindústrias no Vale
do Taquari/RS, Brasil

Resumo: Os sistemas de gestão vinculados aos padrões da International Organization for Standardization
(ISO) possuem a finalidade de orientar as organizações para que os recursos sejam utilizados de forma
eficiente. Apesar do elevado número de normas ISO, existe uma lacuna nos padrões, que é a inexistência
de um modelo que abrange os aspectos econômicos do triple bottom line da sustentabilidade. Ou seja,
para contemplar a integração dos aspectos sociais e ambientais do triple bottom line existem as normas
SA8000 e OHSAS18000 (aspectos sociais) e as ISO14000 e ISO9000 (aspectos ambientais e de qualidade),
no entanto, inexiste uma norma específica para os aspectos econômicos. Neste sentido, este resumo está
vinculado ao projeto de pesquisa desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais
Sustentáveis (PPGSAS) - Mestrado Profissional - da Univates. O tema deste projeto de pesquisa centra-se na
gestão integrada, delimitada às agroindústrias com base no conceito triple bottom line da sustentabilidade
no ano de 2019, no Vale do Taquari, RS, Brasil. O problema de pesquisa relaciona-se em descobrir quais os
requisitos que abrangem conjuntamente as diretrizes das ISOs (ISO9000, ISO14000, SA8000, OHSAS18000)
e os aspectos econômicos para alcançar um sistema de gestão integrado aderente aos aspectos da triple
bottom line de sustentabilidade. O objetivo geral é propor um conjunto de elementos que atendam aos
requisitos dos sistemas de gestão ISO (ISO9000, ISO14000, SA8000, OHSAS18000) e os aspectos econômicos
para formalizar um sistema de gestão integrado aplicável às agroindústrias, abrangendo os aspectos triple
bottom line da sustentabilidade. A metodologia do estudo é qualitativa e descritiva com procedimento
técnico aderente a pesquisa survey junto aos empresários das agroindústrias. Os resultados esperados estão
direcionados à definição de um conjunto de elementos de sustentabilidade que abrange o triple bottom
line e que tenha aderência às agroindústrias. Esta ferramenta pode auxiliar as agroindústrias no processo
de tomada de decisão voltada para a sustentabilidade. Além disso, os resultados podem contribuir com a
redução de custos das agroindústrias e inclusive com a criação de um selo para compará-las e beneficiá-las
em ações de marketing referente às suas práticas sustentáveis.
Palavras-chave: Sistemas de gestão integrada; Triple bottom line; Sustentabilidade; Agroindústrias.
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Identificação e caracterização de microrganismos
isolados de soro de queijo proveniente de leite bovino,
de búfala e de cabra

Resumo: O soro de queijo é um subproduto das indústrias de laticínios, rico em lactose, nutrientes e
compostos bioativos, que pode ser utilizado na geração de bioprodutos de valor agregado, e possui
microbiota nativa e diversificada, como as bactérias ácido lácticas (BAL’s). As BAL’s são importantes pelo seu
papel nos diferentes aspectos à saúde humana, e podem influenciar nas características organolépticas de
alimentos lácteos fermentados, devido ao seu alto potencial biotecnológico. Assim, o objetivo deste trabalho
foi isolar, caracterizar e identificar BAL’s de soro de queijo proveniente de leite de vaca, búfala e cabra visando
a elaboração de bebida láctea fermentada com sabor diferenciado. Colônias bacterianas foram isoladas,
purificadas, identificadas e preservadas em glicerol a 50% a -20º C. Após, foi feita a seleção dos isolados
produtores de ácido, Gram positivos e catalase negativa. Estes isolados foram avaliados quanto ao índice de
emulsificação, produção de aroma diacetil e de gás, atividade proteolítica e hemolítica, taxa de sobrevivência
em pH ácido, antagonismo à patógenos e ao teste de susceptibilidade à antibióticos (TSA). Foram usados
como controle positivo cepas de Lactobacillus acidophilus NCFM e Streptococcus thermophilus. Quanto à
produção de diacetil e à atividade proteolítica todos isolados tiveram produção forte, média e ausente, com
destaque para os isolados de soro caprino onde 59% deles tiveram atividade proteolítica forte, enquanto os
soros de vaca e búfala apresentaram 10 e 14% respectivamente, e 30 a 40% de todos os isolados apresentaram
produção de diacetil forte. Verificou-se taxas de 51 a 100% de sobrevivência nos pH 2 e 3 após 3 horas, variando
de valores entre 25 a 75% dos isolados em todos os tipos de soros. No índice de emulsificação obteve-se
valores entre 50 a 90%, sendo que os isolados do soro de cabra tiveram os resultados mais significatvos. 10
isolados de cada tipo de soro que apresentaram maior potencial biotecnológico foram avaliados quanto ao
antagonismo à patógenos, com destaque para os isolados de soro caprino, que obtiveram maior porcentagem
de resistência, para o TSA os isolados de soro de vaca foram todos sensíveis à tetraciclina e ampicilina, e
resistentes à gentamicina, cloranfenicol e penicilina, os de soro de búfala foram resistentes à tetraciclina,
ampicilina, cloranfenicol, penicilina e gentamicina, e os de cabra foram sensíveis apenas à tetraciclina. Após,
fez-se a identificação molecular destes, sendo encontradas espécies dos gêneros Lactococcus e Enterococcus.
Sugere-se que os isolados A36, B27, B32, C33 e C34 são potenciais candidatos para inoculação em uma nova
formulação de bebida láctea fermentada, desenvolvendo qualidades sensoriais intrínsecas ao produto.
Palavras-chave: Soro. Bactérias. Bebida Láctea
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Aplicação das tecnologias conjugadas de
ultrafiltração e eletrodiálise ao soro de leite
proveniente da indústria láctea para posterior reuso

Resumo: O soro do leite é um subproduto de grande relevância para indústria láctea, devido seu volume
produzido, bem como sua qualidade nutricional. Surge da produção de queijo onde para cada quilograma
produzido, em média dez litros de soro de leite são gerados. Esse consiste, basicamente, de 94 a 95% de água,
3,8 a 4,9% lactose, 0,8 a 1% proteínas e 0,7 a 0,8 de minerais. Devido ao valor biotecnológico do soro torna-se
fundamental a utilização de tecnologias limpas para separação, concentração e purificação desses componentes
do soro do leite. Um dos passos essenciais para produção de produtos biotecnológicos é a utilização de spray
dryers. A presença de ácido lático no soro (contendo íons lactato) promove produtos mais suscetíveis a absorção
de umidade, devido à natureza higroscópica dos íons lactato, e isso leva a formação de aglomerados de pó
que não são tolerados ao processo. Por esse motivo, que os processos de separação por membrana surgem
como tecnologia limpa como importante ferramenta para separação dos componentes do soro do leite como as
proteínas e lactose, como formas de valorizar esse derivado lácteo e contribuir para melhorar o meio ambiente,
proporcionando ganhos para a indústria. Sendo assim esse trabalho teve objetivo de aplicar as técnicas de
Ultrafiltração (UF) em sequência de Eletrodiálise (ED) em escala piloto. O soro de leite (5% concentração) foi
tratado duas vezes pela técnica de UF com pressão de 4 bar (vazão de 20 L h-1). O permeado obtido foi submetido
a técnica de ED, onde foi aplicado 12 V por um período de tempo de 4 horas. Para avaliação de UF foram avaliados
parâmetros de turbidez, cor, e pH. Referente a técnica de ED, parâmetros como pH, condutividade, cálcio, sódio
e concentração de ácido lático foram avaliados. A unidade de ED foi operada com voltagem constante numa
faixa de 3 a 12 V. Após os processos de UF e ED o pH permaneceu inalterado. Após o tratamento de UF a turbidez
inicial foi reduzida a 99,9%. A concentração de cálcio após ED foi reduzida em 36% e a concentração de ácido
lático em 80% após UF e ED. Esses resultados apontam para uma possível combinação das técnicas de UF e ED
para tratamento de soro de leite sinaliza o potencial de usar ainda mais as soluções resultantes como insumos
em novas aplicações na indústria alimentícia, como a lactose.
Palavras-chave: Soro de leite. Ácido Lático. Ultrafiltração. Eletrodiálise.
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Análise integrada de macro-charcoal provenientes de
estratos do permiano inferior da Bacia do Paraná, RS,
Brasil

Resumo: Os estudos acerca das constantes alterações nos mais diferentes ambientes do planeta Terra
têm sido ampliados em várias áreas da ciência. A compreensão e detalhamento dos processos associados
às modificações pelas quais o planeta já passou é uma iniciativa fundamental para o estabelecimento de
cenários ambientais futuros. Considerando a natureza cíclica dos eventos aos quais o Sistema Terra está
sujeito, os estudos de viés paleoambiental são de fundamental importância. A definição das características
atuais dos biomas terrestres está, portanto, atrelada ao entendimento de sua gênese e evolução, tornando
os registros fósseis elementos cruciais para o seu adequado embasamento. Por outro lado, as plantas são
excelentes marcadores (paleo)ambientais, sendo que refletem em suas estruturas as condições do meio em
que crescem(ram). Assim, a avaliação de registros fitofossilíferos pré-Quaternários assume uma perspectiva
inovadora, associada a outras áreas do conhecimento. Tendo como base esta premissa, o presente estudo
objetiva utilizar registros de macro-charcoal provenientes do Permiano Inferior da Bacia do Paraná como
proxies para a compreensão das condições paleoambientais predominantes na área neste período, com
vistas a subsidiar abordagens evolutivas na definição das variáveis observáveis no Sistema Terra atual. Para
tanto, o presente estudo avaliou registros de macro-charcoal de quatro afloramentos da porção sul da bacia
(Curva do Belvedere, Mina do Faxinal, Morro Papaléo e Quitéria). Após coletadas em campo e quarteadas, as
amostras foram submetidas a análises em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) e de Espectroscopia de
Infravermelho (FTIR). Os dados referentes às respostas espectrais de cada uma das amostras no comprimento
de onda 1500 foram tabulados e submetidos ao software Past 3.1 (versão de Outubro de 2018 - Hammer et
al., 2001. Foi possível observar que o Afloramento Morro Papaléo demonstrou um comportamento espectral
diferente estatisticamente dos demais, apresentando um valor de transmitância menor para o comprimento
de onda 1500, o que pode estar diretamente relacionado com a temperatura de queima da vegetação que
ocupava a área ao longo do Permiano.
Palavras-chave: Temperatura de queima. Macro-charcoal. Espectroscopia de infravermelho. Bacia do Paraná.
Paleoincêndios. Gondwana.
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Respostas de plantas de arroz à infestação do
percevejo-do-colmo (tibraca limbativentris heteroptera: pentatomidae)

Resumo: O Brasil está na nona posição em nível mundial na produção de arroz, sendo o maior produtor deste
alimento fora do continente asiático, tendo produzido mais de 10 milhões de toneladas no ano de 2016, valor
correspondente a 2,1% da produção mundial. Para atender a demanda por este alimento, há uma projeção
de necessidade de aumento da produtividade na faixa de 3% ao ano. Porém, devido a fatores de estresse
abiótico e biótico, esta projeção não está sendo atingida. O percevejo-do-colmo (Tibraca limbativentris Heteroptera: Pentatomidae) destaca-se como uma das principais pragas do arroz, causando, em alguns casos,
prejuízos de até 100% na produtividade de grãos de arroz, principalmente por causa de sua saliva tóxica.
Tendo em vista a importância social e econômica do arroz, principalmente para o estado do Rio Grande do Sul,
e os efeitos extremamente danosos da infestação de T. limbativentris na cultura do arroz, a identificação das
respostas fisiológicas e moleculares de plantas de arroz e a elucidação dos componentes da saliva do inseto
são extremamente importantes para o melhor entendimento da interação inseto-planta e seus mecanismos
de defesa. Para isso, plantas de arroz serão germinadas e posteriormente infestadas com os insetos para que
sejam analisados os danos causados na planta. A avaliação dos danos nas plantas infestadas será composta
por ensaios de parâmetros agronômicos e fisiológicos, sendo comparados com plantas não infestadas. Além
disso, será realizado ensaio proteômico para conhecer a composição da saliva de T. limbativentris e buscar
entender a atuação desta no ataque às plantas de arroz, a fim de que se possa ter avanços biotecnológicos
que induzam a resistência das plantas para se ter ganhos em produtividade. Essas análises poderão esclarecer
a resposta de plantas de arroz à infestação do percevejo-do-colmo e elucidar os mecanismos que atuam na
defesa da planta, auxiliando a busca por resistência, o que traria benefícios econômicos aos produtores,
além de aumento na oferta de alimentos para a população. A partir deste estudo, espera-se uma melhor
compreensão dos aspectos fisiológicos e moleculares envolvidos na interação do inseto com a planta, o
que forneceria alvos com potencial uso para o melhoramento da cultura de arroz, visando o aumento na
resistência a este estresse biótico.
Palavras-chave: Tibraca limativentris. Estresse biótico. Respostas fisiológicas.
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Síntese e caracterização de um semicondutor
nanoestruturado de Ti/TiO2 para aplicação na
conversão fotoeletrocatalítica de metano em
hidrogênio

Resumo: A produção de energia tornou-se uma grande preocupação mundial devido ao esgotamento dos
combustíveis fósseis e aos problemas ambientais relacionados com as emissões antropogênicas de gases de
efeito estufa, que estão alterando o balanço energético natural e causando mudanças ambientais globais
adversas (IPCC, 2014; YILDIZ, 2018). Com isso, tornou-se fundamental buscar opções energéticas viáveis, de
baixo impacto ambiental e que garantam o fornecimento de energia (VEZIROǦLU; GÜRKAN; PADKI, 1989).
Dentre as opções de energias renováveis, o hidrogênio é um dos combustíveis mais promissores, pois é
altamente energético, eficiente e sua combustão não gera poluentes, apenas água (DIMITRIOU; TSUJIMURA,
2017). Atualmente, os combustíveis fósseis são as principais fontes de produção de hidrogênio e os processos
utilizados demandam grande quantidade energética e têm como subproduto a liberação de quantidades
significativas de CO2. Com isso, estudos estão sendo realizados com o objetivo de desenvolver materiais
e técnicas para a produção de hidrogênio com o intuito de reduzir a demanda de grandes quantidades
energéticas e minimizar a geração de subprodutos indesejados (ACAR; DINCER, 2018). Diante disso, este
trabalho tem como objetivos a síntese e caracterização de um semicondutor nanoestruturado de Ti/TiO2
para aplicação na conversão de metano em hidrogênio através da técnica da técnica de fotoeletrocatálise.
Inicialmente, realizou-se a síntese do semicondutor nanoestruturado de Ti/TiO2 através de oxidação anódica
de uma placa de titânio seguido de calcinação em mufla a 450 ºC durante 30 minutos (CARDOSO; LIZIER;
ZANONI, 2010). Após, caracterizou-se o semicondutor através de análises de microscopia eletrônica de
varredura, espectroscopia de energia dispersiva e ensaios de fotocorrente e cronoamperometria com e sem
irradiação UV/Vis. Os resultados da análise morfológica demonstram que houve a formação de nanotubos na
superfície do titânio após o processo de oxidação anódica seguido de calcinação em mufla e a composição do
semicondutor foi confirmada através da análise de EDS, sendo que o peso por porcentagem de cada elemento
foi de 58,8% de titânio e 41,2% de oxigênio. Os ensaios de fotocorrente demonstram que sob irradiação UV há
uma maior separação dos pares de elétrons e lacunas (e-/h+) fotogerados, o que comprova a fotoatividade dos
nanotubos de Ti/TiO2 enquanto catalisador para as reações fotoeletrocatalíticas. As propriedades eletrônicas
do Ti/TiO2 nanoestruturado foram avaliadas usando a técnica cronoamperométrica, onde verificou-se
acentuado aumento e diminuição da corrente com a luz ligada e desligada indicando boa qualidade de
resposta óptica e reprodutibilidade para os diferentes ciclos (XU et al., 2014). Este comportamento é atribuído
à fotogeração e recombinação de pares de e-/h+ sob condições claro e escuro, ou seja, sob irradiação há a
fotogeração de elétrons e lacunas na superfície do material, consumidos por reações de redução e oxidação,
e nas condições sem irradiação há a recombinação dos pares de e-/h+ do Ti/TiO2, levando a diminuição da
corrente (FREITAS; SANTANNA; PEREIRA, 2014). Com isso, a partir das características analisadas, pode-se
concluir que o semicondutor de Ti/TiO2 nanoestruturado é uma boa alternativa para aplicação na conversão
fotoeletrocatalítica de metano em hidrogênio.
Palavras-chave: Ti/TiO2 nanoestruturado. Fotoeletrocatálise. Hidrogênio.
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Pescadores artesanais do Vale do Taquari: os saberes
tradicionais e o Rio Taquari

Resumo: No decorrer da trajetória da humanidade, as sociedades buscaram diversos lugares para viver,
observando as características ambientais e os recursos naturais disponíveis para a subsistência. Assim, esta
pesquisa configura-se como parte do estudo que está acontecendo na tese de doutorado no Programa de
Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento da Univates. Objetiva-se analisar os saberes tradicionais e as
percepções de pescadores artesanais do Vale do Taquari a respeito do rio Taquari, bem como entender como
estes espaços são ocupados e manuseados de acordo com a lógica cultural desses pescadores. A pesquisa
granjeou como delimitação espacial os territórios do Vale do Taquari, onde temos interlocutores pescadores
nas cidades de Encantado, Estrela, Lajeado e Taquari. A metodologia debruça-se-se em pesquisa qualitativa,
utilizando revisão bibliográfica, pesquisa documental, história oral e relatos em diários de campo, os quais
fazem parte do Projeto de Pesquisa Identidades Étnicas em espaços territoriais da Bacia Hidrográfica do
Taquari-Antas/RS. Utilizando aportes teóricos da territorialidade e biodiversidade, tem-se como resultados
parciais que, a atividade pesqueira caracteriza-se como sendo uma das atividades econômicas mais antigas
desenvolvidas pelas sociedades, garantindo a sustentabilidade das famílias que viviam e vivem próximas
aos rios. Little (2002) destaca que entre comunidades ribeirinhas, existem diversas formas de apropriação
articuladas em seus usos, significados e conhecimentos das águas. A familiaridade de cada pescador com
uma dessas áreas marítimas, cria territórios que são incorporados à sua tradição, pois esse lugar passa a
ser entendido como um espaço de subsistência e de pertencimento. Isto é possível observar nas incursões
realizadas com os pescadores da região Vale do Taquari, que percebem os espaços territoriais do rio Taquari
como lugares de memória, cheios de significados e também como uma forma de subsistência familiar. A
tradição dos pescadores artesanais, suas vivências e histórias demonstram como estão conectados com
o ambiente em que vivem devido à vida que levam, do conhecimento acumulado e da educação que
receberam. Esse conhecimento, normalmente, é transmitido pelos mais velhos, o qual foi adquirido por
meio das vivências, observações e interação com o ambiente. De acordo com Andreoli; Anacleto (2006), o
saber tradicional dos pescadores é empírico em razão das experiências diárias com a ida ao rio e também é
dinâmico porque se transforma em razão das mudanças socioeconômicas, tecnológicas e físicas dos espaços
territoriais que circulam, situtação observada nos pescadores do Rio Taquari. Os pescadores conhecem os
limites da coleta de peixes de acordo com o ritmo da natureza, tendo, como condição de sua reprodução a
manutenção do equilíbrio ambiental. O pescador artesanal não é somente o viver da pesca, mas sobretudo
a apropriação real dos meios de produção, o controle do como pescar e do que pescar. Essa percepção do
ambiente é de suma importância, pois traduz a relação dos pescadores com a natureza. Como mencionado
anteriormente, as interações dos pescadores artesanais do Vale do Taquari com seu ambiente natural, não
se limitam ao uso e apropriação dos recursos naturais, mas se inserem num contexto de relações sociais,
portanto eles agem como “forrageadores” e fiscalizadores do ambiente.
Palavras-chave: Vale do Taquari. Pescadores. Rio Taquari. Saberes Tradicionais.
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Riqueza, abundância e composição de insetos aquáticos
como indicadores de sustentabilidade ambiental

Resumo: A alta produtividade da pecuária leiteira tem afetado a qualidade da água dos recursos hídricos,
através da contaminação de nutrientes e de substâncias químicas despejadas diretamente nos seus
cursos d’água. Por conseguinte, a ocupação do gado leiteiros nas Áreas de Preservação Permanente (APP)
ocasiona o desmatamento da vegetação ciliar nas bacias hidrográficas devido ao pisoteio e a pastagem.
Consequentemente, os insetos aquáticos presentes nestes ambientes sofrem constantes ameaças, sendo
que estes desempenham importantes funções ecológicas, servindo de condutores em redes alimentares,
apresentando fortes influências em produtividade, decomposição, ciclagem de nutrientes e translocações de
materiais. Além disso, estes organismos possuem o ciclo de vida relativamente curto e uma ampla distribuição,
podendo responder rapidamente às perturbações ambientais que afetam a qualidade dos ambientes lóticos,
o que os torna indicadores ideais na avaliação da qualidade ambiental dos recursos hídricos. O objetivo do
presente estudo é de avaliar a relação da riqueza, abundância e a composição de insetos aquáticos com
os estados de conservação da cobertura vegetal de APP, com a finalidade de, por meio dos dados obtidos
aperfeiçoar um indicador de sustentabilidade ambiental em propriedades leiteiras ao longo da microbacia do
Arroio da Seca, nos municípios de Colinas e Imigrante. Até o momento foram realizadas doze coletas para a
captura de insetos aquáticos, no mês de fevereiro de 2019, sendo uma em cada ponto de doze propriedades
rurais participantes do Grupo de Pesquisa em Avaliação da Sustentabilidade Ambiental de Propriedades
Leiteiras no Vale do Taquari. Nestes mesmos pontos também foram realizadas medições de variáveis físicas
e químicas da água (pH, temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, salinidade, sólidos totais
dissolvidos). Em cada sítio de coleta foram aplicadas quatro medidas de surber para a captura dos insetos
aquáticos, num total de 4 m2, constituídos de 4 réplicas de 1 m2 de área por ponto, com um esforço de
amostral de 30 minutos nas margens do lado da sede da propriedade. Todo o substrato contido na malha do
amostrador foi transferido para recipientes, contendo álcool etílico 70%. Neste momento os insetos aquáticos
coletados estão sendo triados com o auxílio de lupa estereoscópica, após serão identificados a nível de família
com auxílio de chaves dicotômicas específicas e preservados em álcool 70%. Como resultados esperados
almeja-se comprovar que a riqueza, a abundância e a composição de insetos aquáticos são indicadores de
sustentabilidade ambiental em um sistema lótico, assim como também atestar que estes organismos são
influenciados pelos estados de conservação da cobertura vegetal de APP.
Palavras-chave: Vegetação ripária. Macroinvertebrados. Qualidade ambiental.
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O empoderamento das corporações transnacionais sobre
a agenda brasileira de governança agroalimentar:
a financeirização da agricultura e o avanço de uma
civilização de mercado

Resumo: Entre o período da década de 1990 e a virada do milênio, debates acerca de temáticas como a assistência
humanitária, direitos humanos, crises ambientais, refugiados, desenvolvimento social, conflitos étnicos/civis e
outros, ganharam espaço no cenário internacional, suscitando espaços globais de diálogos de integração entre
atores estatais e não-estatais, movimento cada vez mais marcado por um vínculo entre o paradigma produtivista
agrícola e esse ganho de representativa por parte de atores privados. À medida que esse debate cresce, nota-se
uma atuação cada vez maior de corporações transnacionais (CTNs) na agenda global de governança agroalimentar,
estimulando o que Clapp e Isakson (2018) chamam de um processo de financeirização da agricultura, provocando
questionamentos quanto à capacidade de se inserirem em espaços públicos de tomada de decisão e influenciarem
seus resultados (McKEON, 2009). Estudos acerca das transformações sobre a governança alimentar global vêm sendo
impulsionados por inúmeros fatores, que vão desde os impactos em políticas de desenvolvimento até os efeitos das
mudanças climáticas, onde debate-se o empoderamento dessas CTNs e, ao mesmo tempo, o descumprimento de
prerrogativas mínimas de respeito aos direitos humanos (SANTOS, 2017). Diante disso, este trabalho tem por objetivo
analisar os diferentes papéis de atores estatais, privados e da sociedade civil no sistema agroalimentar brasileiro,
enfatizando o peso estrutural das CTNs e o regime alimentar corporativo que tem se estabelecido a partir desta
dinâmica. Metodologicamente, procura-se trabalhar com uma abordagem teórica crítica, desafiando o paradigma
de desenvolvimento atual, por meio da revisão de produções bibliográficas e institucionais acerca das mudanças
estruturais no sistema agroalimentar brasileiro e estabelecendo assim uma relação com o modelo civilizacional que Gill
(1995) denominou de civilização de mercado, por sua visão economicista, autoritária, ecologicamente irresponsável
e imediatista. Dada a amplitude do tema e as possibilidades de abordagem, o trabalho tem enfoque na crescente
interação entre as CTNs e o sistema agroalimentar brasileiro nos últimos anos. À vista disso, espera-se entender como
ocorre esta influência corporativa sobre a tomada de decisão brasileira, verificando o papel das CTNs, do Estado e das
redes políticas de resistência ao agronegócio. Intimamente ligado à atuação dessas CTNs, procura-se compreender
qual o nível de responsabilidade dessas corporações quanto às capacidades político-econômicas acumuladas, além
de traçar um panorama acerca do impacto deste modelo agroexportador sobre o meio ambiente.
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